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رئیس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: به منظور اج��رای مطلوب قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا، هرگونه افزایش قیمت در حوزه خدمات 
حم��ل و نقل و لوازم یدک��ی در واحدهای صنفی 
این اس��تان ممنوع اس��ت. ب��ه گزارش ف��ارس از 
ش��هرکرد، »اس��ماعیل کاویانی« در کمیته حمل و 
نقل و س��وخت این اس��تان با اش��اره به وجود 61 
 دستگاه تاکسی های متعلق به کارمندان دولت اظهار 
داش��ت: باتوجه به اینک��ه تاکس��ی های دولتی در 
ساعت های اداری قادر به ارائه خدمت به شهروندان 
نیستند، ماشین های شخصی جبران این نارسایی را 
انجام می دهند که این ام��ر موجب به وجود آمدن 
دو ن��رخ کرایه توس��ط تاکس��ی ها و خودروهای 
ش��خصی شده است. وی در ادامه افزود : بر اساس 
مذاکره های صورت پذیرفته با اتحادیه لوازم یدکی 
و تعویض روغنی، مصوب ش��د ک��ه اتحادیه های 
لوازم یدکی و تعویض روغنی، همکاری الزم را در 
زمینه اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه ها داشته 
باش��ند. کاویانی بر ضرورت ارائه فاکتور فروش از 
سوی فروشگاه های لوازم یدکی در این استان تأکید 
کرد و گفت: رانندگان تاکسی ها در هنگام مراجعه به 
فروشگاه های لوازم یدکی الزم است فاکتور فروش 
دریافت کنند که در صورت افزایش قیمت این لوازم 
در اس��رع وقت با گزارش به اتحادیه مذکور با این 
افراد به ش��دت برخورد خواهد شد. رئیس سازمان 
بازرگان��ی چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: به 
منظور هم افزایی خدمات بین بخشی و در راستای 
اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها، 
هرگونه افزایش قیم��ت در حوزه خدمات حمل و 
نقل و لوازم یدکی در واحدهای صنفی ممنوع است 
و با متخلفان برخورد می شود. وی افزود: واحدهای 
صنف��ی این اتحادیه ها نیز قبل از خرید هر نوع کاال 
از مبادی تولید را به سازمان بازرگانی اعالم کنند تا 

مشمول پرداخت جریمه نشوند. 

قائ��م مق��ام س��ازمان جه��اد 
کش��اورزی اس��تان اصفه��ان 
گفت: در س��ال جاری و برای 
نخستین بار بذر گندم دیم در 
اس��تان تولید می شود و نیازی 
به اس��تان های دیگر نخواهیم 

داش��ت. به گزارش فارس، محمد نصراصفهانی در جلسه کارگروه 
جهاد کشاورزی شهرستان چادگان به چگونگی کاشت...

شهرستان/ صفحه 4

براي نخستین بار؛
تولید بذر گندم ديم 
در استان اصفهان 

در چهارمحال و بختیاري؛
هرگونه افزايش قيمت در 
حوزه خدمات حمل و نقل 

ممنوع است

دكتر جاسبی در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد:

فتح قله هاي علم و تكنولوژي جهان 
شدني است

صفحه 2

مس��کن بنی��اد   مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
جابه جایی 93 روس��تای در 
معرض خطر در این استان 
خبر داد. س��ام انصاری در 
گفتگو با فارس با اش��اره به 

عملکرد بنیاد مسکن در برنامه چهارم توسعه...
شهرستان/ صفحه 4

حجت االسالم میردامادی در 
یک نشست خبری به مناسبت 
 16 آذر )روز دانش������جو( 
گفت: الزام استفاده از چادر از 
مقررات دانشگاه آزاد اسالمی 
از زمان تأس��یس بوده اس��ت 

و اگر دانش��گاهی خواس��ت چادر را حذف کند باید هیأت شورای 
فرهنگی در این مورد تصمیم بگیرد. وی افزود: 16 آذر روزی ...

سراسری/ صفحه2

مديركل بنیاد مسكن چهارمحال و بختیاري:
جابه جايي 93 روستاي 

در معرض خطر 

تاكنون دانشجويي را به خاطر 
نداشتن چادر اخراج نكرديم

نیاز به همكاری افراد مشروحه زير جهت كار  يک شركت ساختمانی معتبر 
از متقاضیان دعوت می شود سوابق كاری خود را به نمابر  در اصفهان دارد. 

88571732 – 021 ارسال نمايند.
مهندس عمران با گرايش خاک و پی از دانشگاه های دولتی با 15 سال سابقه 

مفید اجرايی برای تصدی سرپرستی كارگاه ساختمانی در اصفهان.

درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما و خانواده 
محترمتان تسليت عرض نموده از درگاه خداوند متعال 

 برای آن مرحوم علو درجات، برای بازماندگان 
طلب صبر و بردباری می نماييم.

تسليت برای رفتن عزيزان تنها واژه ای که بدانيد 
به يادتان هستيم و در غم بزرگتان شريکيم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقای مهندس هاشمی 
مديرعامل محترم شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

شهرداری اصفهان در نظر دارد امالک و مستغالت مشروحه ی ذيل را از طريق مزايده 
به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از تاريخ نشر آگهی همه روزه به جز ايام 
تعطیل در ساعات اداری به اداره قراردادها واقع در میدان امام حسین)ع(، ساختمان 
شهرداری مراجعه و نسبت به كسب اطالعات و تهیه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين 

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پايان وقت اداری مورخ 89/9/30 می باشد.
1( فروش يک قطعه زمین واقع در سپاهان شهر – بلوار شاهد )جهت احداث مراكز 

علمی آموزشی به مساحت حدود 809 مترمربع( )مزايده مجدد(
2( فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان سیمین – كوچه مهديه تفكیكی سید معلمی 

)مسكونی به مساحت حدود 177 و 121/5 مترمربع(
3( فروش يک قطعه زمین واقع در خیابان رباط دوم، جنب پارک گل محمدی )مسكونی 

به مساحت حدود 178 مترمربع(
آذر  نوش  بست  بن  جنب  دشتستان،  خیابان  در  واقع  تجاری  واحد  يک  فروش   )4

)مسكونی به مساحت حدود 27 مترمربع(
5( فروش هفت واحد تجاری واقع در شهرک ولیعصر )به مساحت حدود 31، 32 و 

38 مترمربع در خیابان های هدايت، شیدای اصفهانی و معرفت(
شرايط مزايده:

1 – ارائه سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكی يا واريز نقدی به 
حساب شهرداری.

2 – در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمايند 
سپرده شركت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3 – شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است.
4 – ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزايده مندرج می باشد.

آگهی مزایده

شهرداری اصفهان

شهردای اصفهان
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مهدی رفائی

دکتر جاس��بي در این مراسم با اشاره به 
برنامه های ده��ه چهارم دانش��گاه آزاد 
اس��المی تصریح کرد: مهم نیست من 
باش��م و یا نباش��م، بلکه مطابق برنامه 
دانش��گاه آزاد اس��المی در دهه چهارم 
حیات خود باید به رقابت با دانشگاه های 
بزرگ جهان چون آکسفورد، ام آی تی، 
کمبریج، هاروارد و... برود و در این دهه 
می خواهیم قله های علم و تکنولوژی را 
در سراسر جهان فتح کنیم و ان شاا... این 

کار شدنی است.
وی اظهار داشت: زمانی که این دانشگاه 
کار خ��ود را آغاز ک��رد، خیلی افراد این 

حرک��ت جدید را ب��اور نکردند و ش��اید خودمان 
هم باورمان نمی ش��د و از هم��ان ابتدا مخالفت ها و 

سنگ اندازی ها علیه این دانشگاه آغاز شد.
جاس��بی افزود: در طول تاریخ پر فراز و نشیب این 
دانش��گاه، این س��نگ اندازی ها در دو زم��ان به اوج 
خود رسید که اولین مورد به زمانی برمی گردد که ما 
رشته های دکترای تخصصی را آغاز کردیم که مقطع 
دکترای تخصص��ی در ایران پس از پیروزی انقالب 

اسالمی با دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.
دکتر جاس��بی تصریح کرد: در زمان آغاز رشته های 
دکت��رای تخصص��ی در زمین��ه مدیری��ت، حقوق، 
رشته های مهندسی و غیره، برخی افراد با کارشکنی 

فضای آن روز را بسیار مسموم کردند.
وی افزود: سدشکنی دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه 
ایجاد مقطع دکترای تخصصی باعث شد تا راه برای 
حضور بقیه باز شده و دانشگاه های دولتی هم به این 
سمت حرکت کنند که این حرکت باعث شد ظرفیت 
کشور برای پذیرش در رشته های تحصیالت تکمیلی 

باالتر برود.
وی به نقطه دیگری از اوج گرفتن جوسازی ها علیه 
دانشگاه آزاد اسالمی اش��اره کرد و افزود: نقطه دوم 
اوج گرفتن جوس��ازی ها مربوط ب��ه زمانی بود که 
اعالم کردیم می خواهیم رش��ته پزشکی به تعدادی 
از واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی اضافه کنیم و در 

آزمون سراسری دانشجوی پزشکی بگیریم.
جاس��بی تصریح کرد: در آن زمان، مخالفت ها اوج 
گرفت و وزارت بهداش��ت نیز به ای��ن قضیه وارد 
شد و گفت نمی گذاریم رشته  پزشکی را با وضعیت 
فعلی آغاز کنید و برای این کار باید بیمارس��تان ها، 
آزمایش��گاه ها و سایر سخت افزارهای مورد نیاز این 
رشته را مهیا کنید که ما نیز پذیرفتیم ولی از آنان مهلت 

خواستیم.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی به اتفاق هاي رخ داده 

در آن جلس��ه اشاره کرد و گفت: در آن جلسه اعالم 
کردیم که می خواهیم در 15 شهر دانشکده پزشکی 
دایر کنیم که مسئوالن وزارت بهداشت موضع گیری 
کردند و گفتند که فقط با احداث این رشته در تهران 
و تبریز و آن هم فقط در علوم پایه موافقت می کنیم 
و سرانجام با حمایت های مسئوالن نظام، با تأسیس 

دانشکده پزشکی در 10 شهر کشور موافقت شد.
وی تصری��ح کرد: این آغاز کار ب��ود و پس از حل 
مش��کل مجوز، مش��کل هاي بعدی آغاز شد. در آن 
زمان دانش��جو گرفته بودیم ولی بیمارس��تان و فضا 
نداشتیم. گفتیم کار را آغاز کنیم و تا رسیدن به مرحله 
نیاز دانشجویان به بیمارستان، دو سال فرصت داریم. 
یکی از مش��کل هایي که در آن زم��ان برای ما ایجاد 
کردند، این بود که دستور دادند استادان دانشکده های 
پزشکی دولتی حق ندارند برای دانشگاه آزاد اسالمی 

تدریس کنند.
وی با بیان اینکه شکستن این سدها، عنایت پروردگار 
متعال بود تصریح کرد: مشکل هاي زیادی را پشت سر 
گذاشتیم تا توانستیم رشته پزشکی را ایجاد و گسترش 
دهیم و خوشبختانه در حال حاضر، 1200 نفر پزشک 
فقط از همین واحد نجف آباد فارغ التحصیل شده اند. 
بیش��تر این ها در داخل و خارج کشور وارد دکترای 
تخصصی ش��ده  اند و باعث افتخار ایران و دانشگاه 

آزاد اسالمی هستند.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی ضم��ن محکومیت 
 ترور اس��تادان دانشگاه شهید بهش��تی خاطر نشان 
ساخت: دشمنان انقالب اس��المی در جلوگیری از 
توسعه علمی و فناوری نظام اسالمی ناکام هستند و 
رفتارهای مذبوحانه و ناجوانمردانه و حذف فیزیکی 
دانش��مندان و اس��تادان عزم دانش��مندان و محققان 
کش��ورمان را برای توس��عه علمی و فناوری میهن 

اسالمی مان جزم تر خواهد نمود.
وی افزود: در پنج س��ال گذشته مقاله هاي ما آنچنان 
جایگاهی در س��طح کش��وری نداش��ت، اما از سه 

س��ال پیش در این خصوص دانش��گاه 
آزاد اس��المی به رده های باالتری از نظر 
تعداد مقاله رس��ید که اکنون رتبه اول را 
از نظ��ر تعداد مقاله هاي ISI به دس��ت 
آورده است. جاس��بی تأکید کرد: به آن  
چه رسیده ایم راضی نیستیم و در شورای 
مرکزی دانش��گاه هم گفتم که هر واحد 
ما باید به رتبه های نخست برسد. اکنون 
واح��د علوم و تحقیق��ات به تنهایی در 
ردیف مقاله هاي ISI ردیف هشتم شده 
اس��ت و ش��اید در آخر امسال به ششم 
برس��د که به آنان گفته ام باید تا دو سال 

دیگر مقام اول را به دست بیاورند.
وی افزود: واحد نجف آباد و خوراسگان، 
در استان اصفهان باید مقام های اول را در 
استان به دست بیاورند و این هدفی است که ما دنبال 
می کنیم. وی به راندمان باالی فعالیت ها در دانشگاه 
آزاد اس��المی اش��اره کرد و افزود: هم  اکنون شهریه 
دانشجویان رشته های پزشکی، یک هشتم سرانه هر 

دانشجو در دانشگاه های دولتی است.
جاسبی تصریح کرد: چندین واحد ما از جمله واحد 
نجف آباد ظرفیت، پتانسیل و صالحیت اخذ مجوز 
برای ایجاد رشته دکترای تخصصی پزشکی را دارند.

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی تصریح کرد: تالش 
عاش��قانه پرس��نل و مدیران واحدهای دانشگاهی 
دانش��گاه آزاد بود که اکنون دانشگاه آزاد اسالمی به 
عنوان بزرگ ترین دانش��گاه حضوری جهان، س��ه 
میلیون و هفتصد هزار فارغ التحصیل داشته و اکنون 
یک میلیون و ششصد هزار دانشجو در این دانشگاه 
به تحصیل مشغول  هستند. وی افزود: دانشگاهی که 
با س��اختمان اجاره ای با سیصد متر زیربنا در خیابان 
اس��کندری تهران کار خودش را آغ��از کرد، اکنون 
بیست میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی دارد 
و سالیانه یک میلیون متر مربع فضای آموزشی ساخته 
شده و به این مجموعه اضافه می شود. جاسبی خاطر 
نش��ان کرد: این دانشگاه با توکل به خدا کار خود را 
آغاز کرد و با عشق و ایمان و ایثار مدیران در سراسر 

کشور به اینجا  رسید.
ش��ایان ذکر اس��ت: این مراس��م با حض��ور معاون 
فرهنگی و رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی، 
سعادت نماینده مردم نجف آباد و مهندس فوالدگر 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، 
رئیس مرکز اطالع رس��انی دانشگاه، دکتر مجلسی 
دبی��ر منطقه چه��ار دانش��گاه رؤس��ای واحدهای 
منطق��ه چهار دانش��گاه آزاد اس��المی، ش��هردار و 
 اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر نجف آباد برگزار 

شد.
اخبار تكمیلی متعاقباً اعالم خواهد شد.

الدن سلطانی

حجت االسالم میردامادی در یک نشست خبری به 
مناسبت 16 آذر )روز دانشجو( گفت: الزام استفاده 
از چادر از مقررات دانش��گاه آزاد اس��المی از زمان 
تأسیس بوده است و اگر دانشگاهی خواست چادر 
را حذف کند باید هیأت ش��ورای فرهنگی در این 
مورد تصمیم بگیرد. وی افزود: 16 آذر روزی است 
که دانش��جوی ما با قدرت در مقابل زور ایستاد و 
جان خود را اهدا کرد. رئیس نهاد مقام معظم رهبری 
استان، هدایت، نظارت و حمایت را از سرفصل های 
کاری دانش��گاه عن��وان و خاطرنش��ان ک��رد:  این 
س��رفصل ها از قرآن الهام گرفته است، اگر بگوییم 
در زم��ان غیبت امام زمان )عج( فقها و متخصصان 
اس��المی جانش��ین انبیاء  هس��تند به طور طبیعی 
مسئولیتش��ان از همان مس��ئولیت انبیاء سرچشمه 
می گیرد. در واقع هر حرکتی برای خدا باید مطابق 
قانون الهی باشد. حجت االسالم میردامادی تصریح 
کرد:  مسئولیت دفتر مقام معظم رهبری الهام گرفته از 
قرآن بوده که یکی از مسئولیت های این دفتر نظارت 
اس��ت، در واقع نظارت ما، نظارت دینی است تا از 
مسیر اخالق و ارزش های اسالمی منحرف نشویم. 
ما تاکنون سعی کردیم به همه مسائل نظارت داشته 
باشیم. البته با تعداد نیروی کمی که در اختیار داریم 
رس��یدن به هدف مورد نظر کمی مشکل است، اما 

هم چنان در تالشیم و تاکنون هم موفق بوده ایم.
وی ح��دود 180 هزار صفح��ه تحقیق آماده چاپ 
از متن  آیه های قرآنی را از جمله افتخارهای منطقه 
عنوان و تصریح کرد: کل آنچه که مقام معظم رهبری 
برای هر سال معرفی نمودند را به دانشجویان پیشنهاد 

دادیم که به صورت تحقیق ارائه دهند.
رئیس نهاد مقام معظم رهبری با بیان اینکه دانشگاه 
آزاد یک دانش��گاه اس��المی بوده و عرصه ای است 
 ب��رای حمایت از نخبگان دانش��جو، خاطرنش��ان 
کرد:  س��الی یک ب��ار و برخی اوقات ه��م هر دو 
س��ال یک بار جش��نواره ای تحت عنوان جشنواره 
نهج البالغه انجام می شود که نتیجه های خوبی هم 

حاصل شده است.
حجت االسالم میردامادی در پاسخ به سئوال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده چند دانشجو 
از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد به خاطر نداشتن 
چادر اخراج ش��ده اند آیا این مطلب صحت دارد، 
افزود:  هیچ دانشجویی به خاطر نداشتن چادر اخراج 
نش��ده و اگر اخراجی صورت گرفته به طور حتم 
دلیل دیگری داش��ته اس��ت. ما با بررسی آن واحد 
مورد نظر دیدیم که دانشجویان دختر با آرایش وارد 
می شدند و این نه با مبانی عفت و ملیت ما سازگار 
اس��ت نه با مبانی اسالم. بنابراین توصیه کردیم که 

آرایش به طور کامل قطع شود. اما کسی را به دلیل 
بدحجابی اخراج نکردیم. 

در ادامه این نشس��ت دبیر منطقه 4 دانش��گاه آزاد 
اس��المی گفت:  منطق��ه 4 دانش��گاه آزاد ش��امل 
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است و 
شامل 22 واحد و 8 مرکز که تا پایان امسال 2 مرکز 
به واحد دانشگاهی تبدیل می شود. تعداد دانشجویان 
این منطقه 110 هزار نفر است و 2000 عضو نیز به 

صورت تمام وقت و نیمه وقت تدریس می کنند.
مهران مجلسی کسب رتبه نخست ستاد اقامه نماز 
در چهارمین س��ال پیاپی در کشور را از افتخارهای 
منطقه دانست و افزود: 28 درصد مساجد دانشگاه 
کل کشور در منطقه 4 وجود دارد، از سویی حضور 
چشمگیر دانشجویان و کارکنان دانشگاه و مشارکت 
دانش��جویان در کانون های مختل��ف فرهنگی در 
برگزاری اولی��ن دوره جش��نواره اذان و نیایش در 

استان از افتخارهای دانشگاه محسوب می شود.
در ادامه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
نیز گفت: دانش��گاه آزاد هم اکنون با بیش از 1200 
دانشگاه و پذیرش یک میلیون و 400 هزار دانشجو 
در س��ال 89 و سه میلیون و 400 هزار دانشجو در 

حال تحصیل، فعالیت می کند.
 فروغ��ی درباره دانش��گاه آزاد واحد خوراس��گان 
افزود: این واحد با 4 رشته در سال 66 و 510 دانشجو 
کار خود را آغاز کرد و اکنون در س��ال 89، 12700 
دانشجو در 83 رشته ش��امل 36 رشته کارشناسی، 
35 رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته دوره دکترای 

تخصصی در این واحد تحصیل می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تربیت نیروی انسانی و توسعه 
فرهنگی از رس��الت های مهم دانشگاه است که در 
 این راس��تا هم اقدام هایی بدین ش��رح انجام شده 
است: ارزشیابی استادان از دانشجویان، گرفتن مجوز 
مرکز رشد و فناوری، فعالیت واحد توسعه کارآفرینی 
با همراهی وزارت تعاون و اداره کل تعاون و گرفتن 
مجوز تأسیس مؤسس��ه اعتباری، راه اندازی مرکز 
توس��عه آموزش و تحقیق، ایجاد مرکز مهارت های 
 پیش��رفته ب��ا همکاری س��ازمان فن��ی و حرفه ای، 
رتبه بندی استادان، کرسی های نظریه پردازی، ارائه 
درخواست 14 پژوهشکده که با برخی موافقت شده 

و برخی دیگر در حال پیگیری است.
هم چنین در این جلس��ه رئیس دانشگاه آزاد واحد 
نجف آباد گفت: 16 آذر روز مقابله با ظلم و س��تم 
بوده و روزی اس��ت که دانش��جویان ب��ا غیرت و 
جوانمردی توانس��تند در مقابل برخوردهای ارباب 
مآبانه استکبار جهانی بایستند و امروز پیشرفت هایی 
که شاهد هستیم همه از تالش های دانشجویان که 
افتخار کشورند ناشی می شود. امیری افزود:  ما وظیفه 
داریم ش��ب و روز برای دانشجویان تالش کنیم و 

اگر کاری هم تاکنون برای آنها انجام شده این توفیق 
الهی بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ضمن 
اشاره به موضوع ثبت، توسعه و سازندگی دانشگاه 
به عنوان دهه های اول و دوم تصریح کرد:  اکنون در 
پایان دهه سوم یعنی کیفیت هستیم و آنچه که در امر 
کیفیت آموزشی تأثیرگذار است را دنبال می کنیم. در 
تعداد مقاله ها از لحاظ کمی و کیفی دانشگاه آزاد مقام 
اول را کس��ب کرده، از سویی در این دهه دانشگاه 
آزاد در بین دانشگاه های جهان اسالم در مقاله های 
ISI رتب��ه اول را دارد، اما در دهه چهارم هر کدام از 

واحدهای دانشگاهی باید رتبه کسب کنند.
امیری به تدوین طرح استراتژیک 20 سال در واحد 
نجف آباد اشاره کرد و گفت:  تنها 7 دانشگاه دولتی 
طرح اس��تراتژیک دارند و ما بعد از بررس��ی نقاط 
ضعف و قوت و فرصت ها توانس��تیم این طرح را 
تدوین نماییم که یک س��ال آن در حال تمام شدن 

است.
وی درب��اره تعداد دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
دانش��گاه واحد نجف آباد تصریح کرد: تاکنون 60 
هزار فارغ التحصیل داشتیم که حدود 1200 نفر  آنها 
در رش��ته پزش��کی فارغ التحصیل شدند و تاکنون 
400 نفر از فارغ التحصیالن پزشکی دوره تخصصی 
را در خارج و داخل کش��ور طی کرده یا مش��غول 
به تحصیل هس��تند. هم چنین هم اکن��ون 23 هزار 

دانشجو در 1245 رشته تحصیلی تحصیل می کنند.
رئی��س دانش��گاه آزاد واحد نجف آب��اد در خاتمه 
گفت:  حدود 20 رشته جدید تصویب شده که وارد 
دفترچه انتخاب رش��ته می شود و از مهر ماه در این 

رشته ها نیز دانشجو پذیرش خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه آزاد واحد فالورجان نیز گفت:  این 
واحد دانشگاهی از سال 66 تأسیس شد و مختلط 
بود، اما تعداد زیاد دانشجویان دختر این واحد، سبب 
شد تا جرقه تک جنسیتی در این واحد در سال 83 

زده شود.
روزبهان��ی در خاتمه افزود: اکنون واحد فالورجان 
23 رشته تحصیلی دارد و 4 هزار دانشجوی دختر 
در آنها تحصیل می کنند. در  ادامه رئیس دانشگاه آزاد 
واحد خمینی شهر افزود: سال گذشته و امسال تعداد 
زیادی از دانشجویان واحد خمینی شهر در بسیاری 
از جشنواره ها نظیر خوارزمی و مسابقه های جهانی 
رتبه های برتر را کسب کردند که این باعث افتخار 
است. خلیفه سلطانی گفت:  واحد خمینی شهر دارای 
60 هزار مترمربع فضا و 300 هزار مترمربع فضای 
در حال ساخت است که حدود 10 هزار دانشجو در 
 30 رشته تحصیلی در آن تحصیل می کنند. گفتنی 
اس��ت: 80 درص��د رش��ته های این دانش��گاه فنی 

هستند.

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

ويكی لیكس: 
گوگل به دستور رهبران چین هک شد 
مکاتبه های افش��ا ش��ده دولت امریکا از سوی س��ایت ویکی لیکس نشان 
می دهد که حمله س��ال گذشته به سایت گوگل و هک آن به دستور حزب 
حاکم چین صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس از پکن، 
در یک��ی از مکاتبه های دولت امریکا به نقل از یک مقام چینی آمده اس��ت، 
حمله های اواخر سال گذشته میالدی به سایت گوگل با هماهنگی دولت چین 
و دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست )پولیتبورو( Politburo صورت 
گرفت. یکی دیگر از مکاتبه های دولت امریکا که در س��ایت ویکی لیکس 
منتشر شد نیز حاکی است که یکی از اعضای پولیتبورو، پس از مشاهده نام 
خود در گوگل و انتقادی که از وی شده بود، خواستار اقدام علیه این سایت 
شده بود. در این مکاتبه ها نامی از این عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست 
 چین به میان نیامده اس��ت، اما به نوش��ته روزنامه نیویورک تایمز، این فرد، 

»لی چانگ چون«، وزیر تبلیغات چین بود.

انتقاد تل آويو از تصمیم برزيل 
برای به رسمیت شناختن فلسطین

رژیم صهیونیس��تی از تصمیم »لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا«، رئیس جمهوری 
برزیل برای به رس��میت شناختن تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 
میالدی، انتقاد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطالع  رس��انی فلسطین، 
سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعالم کرد که تل آویو 
از تصمیم داسیلوا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای 1967 
ابراز تأسف و نا امیدی می کند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است که تصمیم 
رئیس جمهوری برزیل به مثابه نقض توافق نامه های امضا شده میان اسرائیل 
و حکومت خودگردان فلس��طین است که بر بررسی آینده کرانه  باختری و 
ن��وار غزه در چارچ��وب مذاکره ها تأکید می کند. این بیانیه تأکید می کند که 
اس��رائیل و حکومت خودگردان در حال حاضر برای از سرگیری مذاکره ها 
در جهت دس��تیابی به توافق پیرامون تمامی مسائل اختالفی تالش می کنند. 
رئیس جمهوری برزیل طی نامه  ای به رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، 
اعالم کرد که کش��ورش، کشور مستقل فلسطینی در مرزهای پیش از جنگ 
سال 1967 میالدی را به رسمیت می شناسد. در نامه  داسیلوا تأکید شده است 
که برزیل از آرزوی مردم فلس��طین برای برخورداری از کشوری مستقل و 
دموکراتیک حمایت می کند. در این نامه که وزارت خارجه برزیل در پایگاه 
 اینترنتی خود منتش��ر کرد، آمده اس��ت که این تصمیم در پی درخواس��ت 
»محمود عباس«، رئیس حکومت خودگردان فلس��طین برای به رس��میت 
شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی، اتخاذ شده است. این در حالی است که 
رئیس حکومت خودگردان فلسطین هشدار داد که اگر توافق صلح با تل آویو 
نهایی نشود و جامعه جهانی کشور مستقل فلسطین را شناسایی نکند ، حکومت 
خودگردان را منحل می کند. عباس در مصاحبه تلویزیونی خود گفت که اگر 
اسرائیلی ها به شهرک سازی ادامه دهند و مذاکره های صلح مورد حمایت امریکا 
به شکست ختم شود ، برای اعالم پایان حاکمیت محدود حکومت خودگردان 
در س��رزمین های اش��غالی تحت فش��ار قرار می گیرد. وی افزود: نمی توانم 
حاکمیتی را ریاس��ت کنم که وجود ندارد. حکومت خودگردان فلسطین بر 
اس��اس قرارداد صلح س��ال 1993 با رژیم صهیونیستی، اقتدار محدودی در 
کرانه باختری که س��ال 1967 به اش��غال این رژیم درآمد، دارد. مذاکره های 
صلح فلسطین با رژیم  صهیونیستی در دوم سپتامبر آغاز شد اما اندکی پس از 
آن، به علت خودداری رژیم صهیونیستی از تمدید توقف ساخت شهرک  های 
یهودی نشین در سرزمین های اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس شرقی از 
سوی طرف فلسطینی تحریم شد. رهبر حکومت خودگردان فلسطین با ترک 
گفتگوی مستقیم با اسرائیل، تهدید کرده است که تا زمان توقف دوباره شهرک 

 سازی در سرزمین های اشغالی، به مذاکره ها باز نخواهد گشت.

نیاز يک میلیون سیل زده در ايالت 
سند پاكستان به كمک های فوری

نهادها و سازمان های امدادی 
بی��ن المللی ط��ی روزهای 
گذشته درباره نزدیکی فصل 
زمس��تان و وضعیت س��یل 
زدگان در ایالت سند پاکستان 
اظه��ار نگرانی کرده و تأکید 
کردن��د که زن��ان و کودکان 
ب��دون س��رپناه در وضعیتی 
نامطلوبی از نظر بهداشتی و 

تأمین غذا قرار دارند. 
هم زمان با ش��روع سرمای 

سخت در پاکستان، سیل زدگان این کشور در اردوگاه های موقت با وضعیت 
بسیار شکننده، هم چنان به دنبال سرپناهی امن هستند و سازمان ملل متحد 
نیز از س��ازمان های امدادگر بین المللی و سایر کشورها افزایش کمک های 
 مالی را برای آنها خواستار شده است .  سازمان ملل تصریح کرده که وضعیت 
سیل زدگان در ایالت سند بسیار ناگوارتر است و آب هم چنان در بخش های 
جنوبی این ایالت باقی مانده و فرا رس��یدن فصل س��رما نیز ش��رایط آنها را 
دشوار کرده است .  وضعیت بهداشتی اردوگاه های آوارگان مناسب نیست و 
خطر شیوع وبا و التهاب روده و معده به علت کمبود آب آشامیدنی در بین 
آوارگان محتمل اس��ت .  امدادگران تأکید دارند که برای متوقف کردن روند 
شیوع بیماری های خطرناکی نظیر وبا دسترسی فوری به آب آشامیدنی سالم 

و سیستم بهداشتی ضروری است .  
»والری آموس« هماهنگ کننده امور اضطراری سازمان ملل متحد نیز اعالم 
کرد که با گذشت حدود چهار ماه از وقوع سیل شدید در پاکستان، بیش از 
یک میلیون نفر در ایالت سند هنوز به کمک های فوری نیازمند هستند. وی 
افزود: حدود ش��ش تا هفت ماه طول می کش��د تا آب فروکش کند و افراد 
بی خانمان بتوانند برای بازسازی خانه ها و نیز کشت محصوالت کشاورزی 
به منطقه های قبلی زندگی خود باز گردند. باران های موس��می در ماه های 
مرداد و شهریور سال جاری، یک پنجم از خاک پاکستان را تخریب و زندگی 
بیست و یک میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. ایالت جنوبی سند پاکستان 
از مکان هایی بود که بیشترین خسارت را از سیل متحمل شد و بخش های 
زیادی از منطقه های این ایالت هنوز در زیر آب است. دفتر سازمان ملل متحد 
در امور ارسال کمک های انسان دوستانه در بیانیه اخیر خود تأکید کرده بود که 
پس از گذشت چهار ماه از وقوع سیل در پاکستان، کاهش دما و برودت هوا 
سبب شده است تا شرایط زندگی در منطقه های سیل زده بسیار دشوارتر شود .  
سازمان ملل از وضعیت نامناسب مردم در منطقه های سیل زده بسیار نگران 
است، زیرا حداقل سیصد و پنجاه هزار نفر از ساکنان منطقه های سیل زده هنوز 
ه��م در اردوگاه های موقت زندگی می کنند که فاقد هر گونه امکانات الزم 
برای زندگی هستند .  دفتر سازمان ملل در پاکستان تصریح کرده است :  فراخوان 
اواسط سپتامبر این سازمان در زمینه آغاز مجدد ارسال انواع کمک های انسانی 
برای سیل زدگان تاکنون محقق نشده است .  سازمان ملل ماه گذشته اعالم کرده 
بود که حداقل دو میلیارد دیگر برای بازسازی منطقه های سیل زده در پاکستان 
نیاز دارد اما تاکنون فقط نیمی از مبلغ درخواس��تی را دریافت کرده اس��ت .  
 این نهاد جهانی از همه یکصد و نود و دو عضو این سازمان خواسته بود تا 
 دو میلیارد دالر به آس��یب دیدگان س��یل چهار ماه پیش در پاکستان کمک 

کنند .  

دكتر جاسبی در مراسم جشن فارغ التحصیلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد:

فتح قله هاي علم و تكنولوژي جهان شدني است
»مونیا بنینی« رئیس ح��زب »برای منافع 
مش��ترک« ایتالیا، با ابراز نگرانی از اشغال 
نظام��ی و افزای��ش کالهک ه��ای اتمی 
امری��کا در ایتالی��ا و انتق��اد از مواض��ع 
کورکورانه دولت این کش��ور در تابعیت 
از واشنگتن، گفت: ایتالیا اکنون استقالل و 
حاکمیت ارضی ندارد. رئیس حزب برای 
منافع مش��ترک ایتالی��ا، در گفتگو با ایرنا 
در رم، گفت: مدت ها اس��ت که حزب 
برای منافع مشترک ایتالیا، برای استقالل 
ملی کشور و برچیدن پایگاه های نظامی 
امریکا از ایتالیا و نابودی تسلیحات اتمی 
این کش��ور مب��ارزه می کن��د. این فعال 
سیاس��ی ایتالیایی ادامه داد: به همین دلیل 
س��ال گذشته به مناسبت روز ملی جشن 
»آزادی ایتالیا از فاشیس��م«، حزب وعده 
یک ابتکار ملی مهم تحت عنوان جشنی 
ب��رای آزادی ایتالیا را ارائ��ه کرد تا افکار 
عمومی را از این وضعیت آگاه کند. وی 
گفت: در حقیقت امروز صحبت کردن از 
ایتالیایی آزاد، غیر ممکن اس��ت؛ چرا که 
ایتالیا به طور علنی تحت اش��غال نظامی 
و تسلیحاتی خارجی است و پایگاه های 
نظامی امریکا در این کشور وجود دارد و 
تعداد آنها در حال افزایش اس��ت. بنینی 
افزود: ایتالیا عالوه بر این، همانطوری که 
»هیالری کلینتون« وزی��ر خارجه امریکا 
نیز اذعان داش��ت، بهترین دوست امریکا 
محسوب می ش��ود و سیاست خارجی 
دولت »سیلویو برلوس��کونی« و »فرانکو 
فراتینی« وزیر خارجه همانند دولت قبلی 
رومانو پرودی )نخس��ت وزیر سابق( و 
ماسیمو دالما )وزیر خارجه سابق( تأیید و 
تقویت یک موضع کورکورانه در تابعیت 
از امری��کا اس��ت. وی در تأیی��د موضع 
کورکورانه ایتالیا از امریکا توضیح داد که 
ایتالیا به درخواس��ت واشنگتن نیروهای 
نظامی به مأموری��ت جنگی در خارج از 
کش��ور اعزام می کند، که این نقض ماده 
11 قان��ون اساس��ی ایتالیا اس��ت. رئیس 
حزب برای منافع مش��ترک ایتالیا، گفت: 
ب��ه همین دلیل تفاهم اخیر میان امریکا و 
ایتالیا مبنی بر افزایش تسلیحات اتمی در 
پایگاه نظامی امریکا در »آویانو« در شمال 
ایتالیا باعث تعجب نمی ش��ود. در همین 

حال، ش��ماری از سناتورهای اپوزیسیون 
ایتالیا هفته گذشته با ابراز نگرانی و تأکید 
به اینکه شمار کالهک های اتمی امریکا 
در خاک کشورشان رو به افزایش است، 
خواستار اس��تیضاح دولت شدند. کارلو 
پگورر س��ناتور ح��زب دموک��رات ها، 
)بزرگ تری��ن حزب اپوزیس��یون ایتالیا( 
به همراه س��ه س��ناتور دیگر این حزب 
در مجلس س��نا، خواس��تار اس��تیضاح 
دول��ت س��یلویو برلوس��کونی درب��اره 
افزای��ش )احتمال��ی( کالهک های اتمی 
امری��کا در ایتالیا ش��دند. س��ناتور کارلو 
 پگورر در یادداش��تی با ی��ادآوری اینکه 
شرکت کنندگان در اجالس اخیر ناتو در 
لیس��بون، به تفاهمی در خصوص امنیت 
جمعی، به ویژه خلع س��الح هس��ته ای 
رس��یده اند، افزود: این تواف��ق، تأییدی 
ب��ر ه��دف ناب��ود ک��ردن کالهک های 
هس��ته ای تاکتیک��ی موج��ود در اروپا 
 بود، اما این توافق مش��روط اس��ت. وی 
افزود: در این توافق آمده است تا هنگامی 
که س��ایر کش��ورهای دارای تسلیحات 
اتمی، س��الح هس��ته ای خ��ود را نابود 
نکنند، انبارهای تس��لیحات هسته ای در 
 اروپ��ا نیز محفوظ می ماند. این س��ناتور 
گف��ت: بدین ترتیب، ای��ن نظریه وجود 
دارد که بس��یاری از حدود 200 کالهک 
هسته ای غیر استراتژیکی امریکا در اروپا، 
به پایگاه نظامی این کشور در آویانو منتقل 
خواهد شد و بنابراین کالهک های اتمی 
موجود در ایتالیا افزایش می یابد. پگورر 
اظه��ار داش��ت: افزای��ش کالهک های 
هسته ای در ایتالیا، اقدامی خطرناک برای 
ایتالی��ا که از جمله امض��ا کنندگان پیمان 
عدم اش��اعه و گسترش است، محسوب 
می ش��ود. از پایان جن��گ دوم جهانی، 
حدود 90 کالهک هس��ته ای امریکا در 
پایگاه ه��ای نظامی این کش��ور در ایتالیا 
وجود دارد. در پایگاه آویانو 50 کالهک 
اتمی و در »گ��دی توره« نیز 40 کالهک 
نگهداری می ش��ود. ای��ن کالهک های 
اتمی آماده شلیک به هدف های مورد نظر 
هستند و توان تخریبی آنها نیز در گزارش 
وزارت دفاع آمریکا، 900 برابر بمب اتمی 

است که در هیروشیما استفاده شد. 

حمايت كوركورانه از آمريكا، استقالل 
ايتالیا را زير سئوال برد 

چه خبر از پایتخت

تاکنون دانشجويي را به خاطر نداشتن چادر اخراج نکرديم
رئیس نهاد مقام معظم رهبري استان در دانشگاه آزاد منطقه 4:

آزاد،  آموزش ه��ای  دفت��ر  مدی��رکل 
غیردولتی و غی��ر انتفاعی وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری اعالم ک��رد: مراکز 
آم��وزش عالی آزاد مس��تقر در تهران از 
ای��ن پ��س می توانند درخواس��ت خود 
ب��رای انتق��ال و ادامه فعالی��ت در دیگر 
شهرس��تان ها را ب��ه وزارت علوم، ارائه 
دهند. غالمعلی نادری در گفتگو با ایرنا 
افزود: پیش از این آموزش عالی آزاد واقع 
در تهران نمی توانس��تند به شهرستان ها 
و اس��تان های دیگ��ر، منتقل ش��وند اما 
 با مصوب��ه اخیر وزارت عل��وم، این امر 
امکان پذیر ش��ده است. وی توضیح داد: 
ظرفیت شهرهای شیراز، مشهد و اصفهان 
به لحاظ فعالیت مراکز آموزش عالی آزاد 
به حد اشباع رسیده و هیأت مؤسس این 
گونه مراکز آموزشی که در تهران مستقر 
هستند می توانند برای همه شهرستان ها، 
به جز سه شهر مذکور، درخواست انتقال 
بدهند. نادری گفت: هیأت مؤسس مراکز 
آم��وزش عالی آزاد از پنج نفر که دو نفر 
آن باید عضو هیأت علمی باشند، تشکیل 
می ش��ود و در صورت انتقال این مراکز 
به شهرس��تان ها، اعض��ای هیأت علمی 
آنها نیز باید منتقل ش��وند و در غیر این 
صورت، استعفا داده و افراد جایگزین آنها 

از طرف هیأت مؤسس به وزارت علوم، 
معرفی ش��وند. به گفته وی، در صورت 
انتق��ال مراکز آموزش عالی آزاد متقاضی 
به شهرستان ها، دانش پذیران فعلی آنها 
دوره آموزش��ی خود را در همان مؤسسه 
تکمیل کرده و یا به دیگر مراکز آموزشی، 
منتقل خواهند شد. مدیرکل آموزش های 
آزاد، غیردولت��ی و غیرانتفاع��ی وزارت 
علوم خاطرنش��ان کرد: برمبنای ضوابط 
موجود، مراکز آموزش عالی آزاد واقع در 
تهران برای فعالیت در سه رشته یا زمینه 
تخصصی و مراکز مستقر در شهرستان ها 
برای فعالیت در دو رشته یا زمینه، مجوز 
دارند اما در مصوبه اخیر، پیش بینی شده 
ک��ه مراکز متقاض��ی انتق��ال از تهران به 
شهرستان، بتوانند در شهرستان نیز همان 
سه رش��ته قبلی را داش��ته باشند. وی با 
تأکید بر اینکه صدور مجوز جدید برای 
فعالیت مراکز آموزش عالی آزاد از س��ه 
س��ال قبل در وزارت علوم، متوقف شده 
است گفت: به دلیل تعداد زیاد این گونه 
مؤسس��ه ها، از سه سال قبل تاکنون هیچ 
مج��وز جدیدی در این زمینه از س��وی 
وزارت علوم صادر نش��ده و حدود 300 
ت��ا 400 پرونده تقاض��ای صدور مجوز، 

بایگانی شده است.

هوای تهران هم چنان در وضعیت هشدار 
است و در ایس��تگاه های آزادی به لحاظ 
آالینده منوکس��ید کربن و ایس��تگاه های 
پ��ارک س��المت و پارک قائ��م به لحاظ 
ذره ه��ای معل��ق کمت��ر از 2/5 میکرون 
در ش��رایط اضطراری قرار دارند. با این 
ش��رایط در حال حاضر تع��داد روزهای 
ناس��الم به 45 روز رسیده و این در حالی 
اس��ت که کل تعداد روزهای ناسالم سال 
گذش��ته 42 روز ب��ود. به گ��زارش ایلنا، 
براساس اطالعات رسیده از ایستگاه های 
س��نجش آلودگی هوای ش��هر تهران، از 
می��زان غلظت کلیه آالینده ها نس��بت به 
روزهای گذشته در همین ساعت کاسته 
شده، به این ترتیب میانگین غلظت آالینده 
ذره های معلق کمتر از 2/5 میکرون فراتر 
از ح��د مجاز ب��وده و ش��اخص کیفیت 
هوا هم اکنون در ش��رایط هشدار است. 

توصیه می گردد افراد مبتال به بیماری های 
قلبی و ری��وی، س��المندان و کودکان از 
فعالی��ت طوالنی م��دت و س��نگین در 
فضای باز اجتناب نموده و بقیه افراد باید 
فعالیت های طوالنی و سنگین خود را در 
فضای باز کاهش دهند. یوسف رشیدی 
مدیرعامل مرکز اطالع رسانی آلودگی هوا 
نیز در مورد عامل به وجود آمدن وضعیت 
هوای تهران به ایلنا گفت: عامل تش��دید 
آلودگی در تهران، این اس��ت که با توجه 
به پای��داری هوا، امکان تخلیه هوا وجود 
ندارد. وی تنها راه غلبه بر معضل آلودگی 
ه��وای ته��ران را مدیریت مناب��ع تولید 
آلودگی دانست و افزود: یکی ازجنبه های 
مدیریت هوا، همین بحث کنترل عبور و 
مرور خودروها به وسیله طرح زوج و فرد 
بوده که توانسته است تا حد قابل توجهی 

حجم ترافیک را کاهش دهد.

انتقال مراكز آموزش عالي آزاد 
تهران به شهرستان ها

45 روز ناسالم براي هواي امسال تهران 
آلودگي هواي تهران ركورد زد 
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

آمار صعودی طالق 
بررسی آمارهای س��ازمان ثبت احوال 
و گزارش آم��اری مرکز پژوهش های 
مجلس و همچنین اظهارات مس��ئوالن 
و دس��ت اندرکاران مس��ائل اجتماعی 
حاکی از آن اس��ت که آم��ار طالق در 
س��ال های اخیر از رون��د صعودی در 
کشور برخوردار بوده و هر سال نگران 
کننده تر می شود.مروری بر آمارها به 
خوبی نمایانگر وضعیت هش��دار و یا 
به عبارت بهتر بحرانی طالق در کشور 

است.
 در 5 ماه اول سال 89 آمار طالق 6/8 
درصد نس��بت به مدت مشابه در سال 

قبل افزایش یافته است.
 در 5 ماه اول سال 89 در هر ساعت 
15 واقع��ه ط��الق رخ داده، به عبارت 
بهتر در ه��ر ش��بانه روز 354 زوج به 
زندگی مشترک خود پایان داده اند. در 
حالی که در سال گذشته در هر ساعت 

14 طالق ثبت شده است.
بنا به گفته یک مسئول در بهزیستی در 
5 ماه اول س��ال جاری در مقابل هر 4 
ازدواج یک طالق و در تهران در مقابل 
هر 3 ازدواج یک مورد طالق رخ داده 
اس��ت. در حالی که در س��ال گذش��ته 
در کش��ور در مقابل هر 5 ازدواج یک 
ط��الق و در تهران از ه��ر 4 ازدواج با 

یک طالق روبه رو بودیم.
 میانگین س��ن طالق در سال گذشته 
34/1 س��ال در مردان و 29/3 سال در 
زنان بود که هنوز وضعیت آن در سال 

جاری مشخص نشده است.
 برابر آمارهای سازمان ثبت احوال، در 
سال گذشته 84/7 درصد طالق ها در 
مناطق شهری و 15/3 درصد طالق ها 

در روستاها به وقوع پیوسته است.
 بی��ش از 50 درص��د طالق ه��ای 
 ثبت ش��ده در سال گذش��ته مربوط به 
ازدواج های��ی بوده ک��ه عمر آن زیر 5 

سال بوده است.
 مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در 
آخرین گزارش خود با بررسی وضعیت 
طالق و ازدواج در کشور و با اشاره به 
رون��د صعودی طالق از افزایش طالق 

توافقی در س��ال های اخیر خبر داد. به 
طوری که براس��اس این گ��زارش 82 
درصد طالق های ثبت ش��ده در سال 
85، طالق های توافقی یا تفاهمی بوده 

است.
عضو کمیس��یون اجتماع��ی مجلس با 
بیان اینکه باید با اصالح قوانین شرایط 
دش��واری را برای طالق زوجین ایجاد 
کنیم گفت: الزم است مجلس و دولت 
تدابیری بیندیش��ند تا زوجین به راحتی 
طالق را به عن��وان بهترین گزینه برای 
حل اختالف ه��ای خود انتخاب نکنند. 
داریوش قنبری در گفتگو با مهر با اشاره 
به اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس 
به نبود سیاس��تگذاری م��دون و برنامه 
مش��خص در ح��وزه کاه��ش طالق و 
تحکیم خانواده ادامه داد: افزایش طالق 
در کش��ور و به ویژه در کالنشهرهایی 
مانند تهران به یک بحران رسیده است. 
وی با بیان اینکه الزم اس��ت برای حفظ 
کانون خانواده تدابیری اندیش��یده شود 
تصریح کرد: ب��ا وضعیت و روند فعلی 
باید نگران باشیم که روند رو به افزایش 
طالق در کش��ور ادامه داشته باشد و به 
دنبال آن شاهد افزایش معضالت دیگری 
باش��یم. قنبری با اش��اره به اینکه شاهد 
هستیم اعتبارات بخش های فرهنگی به 
شکل غیرتخصصی هزینه می شود ادامه 
داد: با وجود اینکه این اعتبارات در سال 
جاری رشد قابل توجهی داشته یکی از 
مش��کالت موجود در نحوه هزینه کرد 
این اعتبارها اس��ت. به ظاهر دولت عزم 
خود را جزم کرده که این اعتبارها را هر 
طور شده هزینه کند و نحوه هزینه کرد 
و تحقق اهداف مورد توجه نیست. این 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: در بس��یاری موارد اعتباری که در 
بخش فرهنگ هزینه می شود نتیجه ای را 
به دنبال دارد که خالف خواسته متولیان 
اس��ت. وی در مورد تشکیل کمیته ملی 
خانواده اظهار داشت: تشکیل کمیته ملی 
خانواده می تواند در کاهش طالق مؤثر 
باشد به شرطی که از افراد صاحب نظر 
در آن اس��تفاده شود. باید سیاست های 

نمایشی کنار گذاشته شود.

 زاینده رود 
روزی پس��ر بچ��ه ای در خیابان 
س��که ای 10 تومان��ی پیدا ک��رد. او از 
پیدا ک��ردن این پول، آن هم بدون هیچ 
زحمت��ی، خیل��ی ذوق زده ش��د. این 
تجربه باعث ش��د که بقی��ه روزها هم 
با چش��م های باز، س��رش را به سمت 
پایین بگی��رد. )به دنبال گن��ج!(. او در 
مدت زندگیش، 296 سکه 10 تومانی، 
16 س��که 25 تومانی، 2 اسکناس 500 
تومانی و یک اسکناس مچاله شده هزار 

تومانی پیدا کرد. 
یعن��ی در مجموع 5 هزار و س��یصد و 
ش��صت توم��ان...؛ در برابر به دس��ت 
آوردن این 5 هزار و س��یصد و شصت 
تومان، او زیبایی دل انگیز 31369 طلوع 
خورشید، درخشش 157 رنگین کمان 
و منظره درختان افرا در سرمای پاییز را 

از دست داد؛
او هیچ گاه حرکت ابرهای س��فید را بر 
فراز آس��مان، در حالی که از شکلی به 
شکل دیگر در می آمدند، ندید. پرندگان 
در حال پرواز، درخش��ش خورشید و 
لبخند ه��زاران رهگذر، هرگز جزئی از 

خاطرات او نشد....
آیا ش��ده راحت��ی کاری و عادت به آن 

کار، موجب ش��ود چش��م خ��ود را بر 
اس��تعدادها، توانمندی ه��ا و نبوغ خود 
ببندی��د و یک عمر به خی��ال اینکه به 
دنبال راحتی هستید، ارزش های باالتری 

را از دست بدهید.
ناگهان وقت رفتن س��ر می رس��د و ما 
چرتکه می اندازیم، می بینیم جمع همه 
عمرمان چند کیلو طال شده است. همان 
چیزی که می اندیشیدیم برای ما آسایش 

و احترام و ارزش می آورد. 
ارزش ه��ر ک��س برابر ب��ا آرزوهایش 

هست.
ارزش هر کس مساوی آن چیزی هست 

که برایش تالش می کند.
ارزش ه��ر ک��س به ان��دازه آن چیزی 
هست که از دس��ت دادنش غمگینش 
می کند و به دس��ت آوردنش ش��ادش 

می کند.
راستی بهای شما چیست؟! 

بیاییم در زندگی خود که ثانیه های آن را 
به س��رعت از دست می دهیم، خود را 

ارزان نفروشیم. 
شما چند سال از دست داده اید؟! چند 
ماه؟ چند س��اعت؟ چن��د دقیقه؟ چند 
ثانیه؟! یک حسابی بکنید ببینید در برابر 

آن چه چیزی به دست آوردید؟  

من يک ده تومانی پيدا کردم

جامعه

آموزش مهارت های زندگی 
به هشت هزار دانش آموز

چهارمحال وبختیاری 

افزایش زیرساختهای فرهنگی 
چهارمحال وبختیاری 

اصفهان و90 درصد کاهش 
بارندگی نسبت به سال گذشته

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال وبختیاری 
گفت: امس��ال هش��ت ه��زار و 200نف��ر از دانش 
آموزان استان زیر پوشش آموزش های مهارتهای زندگی 

قرار می گیرند.  
 ب��ه گ��زارش ایرنا، س��یاوش احم��دی در آیی��ن افتتاح 
کارگاه ه��ای آموزش��ی مهارته��ای زندگ��ی و آموزش 
زندگ��ی در خان��واده اف��زود: این آموزش ها بیش��تر در 
 م��دارس دبیرس��تان دخترانه و پیش دانش��گاهی برگزار 

می شود. 
وی گفت: برای اجرای این دورهای آموزش��ی امس��ال 
500میلیون ری��ال اعتبار اختصاص داده ش��د که بخش 
عم��ده این اعتبار از محل اعتبارات س��ازمان بهزیس��تی 

استان است. 
وی اف��زود: ای��ن آموزش ها به منظ��ور آموزش زندگی 
پی��ش از ازدواج در جه��ت توانمن��د س��ازی خانوادها 
 و تحکی��م بنیان خانواده و افزایش آگاه��ی افراد برگزار 

می شود. 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری 
گفت:10هزار مترمربع به فضای فرهنگی و هنری 

استان تا سال آینده افزوده می شود.  
داریوش رضوان��ی  در جمع هنرمندان ش��رکت کننده 
در جش��نواره منطق��ه ای تئات��ر منطق��ه پن��ج کش��ور 
در ش��هرکرد اف��زود: با بهره ب��رداری از فرهنگس��رای 
ب��زرگ اس��تان در س��ال آینده بی��ش از 10 ه��زار متر 
 مرب��ع ب��ه فض��ای فرهنگ��ی اس��تان اف��زوده خواهد 

شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: هنرمندان ب��ا بهره گیری از هنر دینی در مس��یر 
 رش��د و اعت��الی فرهن��گ عموم��ی جامع��ه حرکت 

کنند.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: این 
استان در هش��ت ماهه نخست امس��ال نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته با بیش از 90 درصد کاهش 

نزوالت آسمانی مواجه است.  
ب��ه گزارش ایرنا، محمد مهدی اس��ماعیلی در جلس��ه 
ش��ورای اداری شهرستان خوانس��ار، متوسط بارندگی 
اصفه��ان در س��ال جاری را دو میلی مت��ر اعالم کرد و 
اف��زود: کاهش بارندگی در ش��هر س��میرم 95 درصد، 
فریدونش��هر 93 درص��د و خوانس��ار 75 درصد بوده 

است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، کیف قاپی یکی از 
انواع شیوه های سرقت می باشد بنابراین رعایت نکته های 

ذیل احتمال وقوع آن را کاهش می دهد.
گاه به گاه به اط��راف نگاهی بیندازید. مراقب غریبه هایی 
که به شما نزدیک می شوند باشید. سعی کنید پول زیادی 
با خود حمل نکنید. در صورت امکان یک کیف کوچک 
که دور از دید باش��د در زیر بغلتان مخفی کنید. در هنگام 
اس��تفاده از تلفن، کیفتان را نزدیک بدنتان یا در دستی که 
آزاد اس��ت نگهدارید و اطمینان حاصل کنید که با امنیت 
کامل و محکم آن را نگه داشته اید. بند کیفتان را دور گردن 
یا مچتان نیندازید ممکن است بر اثر قاپیدن زوری به شما 
آس��یب و صدمه وارد آید. اگر کیفتان قاپیده ش��ود آن را 
رها کنید ت��ا مورد حمله قرار نگیرید و یا به دنبال کیفتان 
کشیده نشوید. رها کردن کیف در سبد خرید فروشگاه یا 
روی پیش��خوان باعث ایجاد دردسر می شود. در صورت 
امکان کیف دستی خود را درون یک پاکت حمل کنید. در 

رستوران کیفتان را به پشت صندلی آویزان کنید.
چگونه در موقع خرید از خود محافظت کنیم؟

از تنها خرید کردن اجتناب کنید سعی کنید همراه یکی از 
دوس��تان یا اقوام به خرید بروید. وس��یله نقلیه خود را در 
محلی پارک کنید که نور کافی دارد. محیط و اطراف خود 
را بشناسید. افرادی که در مقابلتان هستند و افرادی که پشت 
س��رتان هستند را زیر نظر داشته باشید. کیف پول خود را 
در نزدیکی بدنتان نگهدارید. آن را آزادانه حرکت ندهید. 
مقادیر زیاد وجوه نقدتان را نمایش ندهید. با اطمینان قدم 
بردارید. با غریبه ها صحب��ت نکنید. درب های اتومبیل را 
قفل کنید و پنجره ها را ببندید. در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مشکوک یا فرد مش��کوک به سرعت محل را ترک 
نمایی��د و با پلیس تماس بگیرید. هن��گام دریافت پول از 
بان��ک حرکت اطرافیان خ��ود را در داخل و خارج بانک 

زیر نظر بگیرید. 
حتی االمکان به جای پول نقد از چک های تضمینی رمزدار 
و مس��افرتی اس��تفاده کنید. چنانچه ناگزیر به پیاده روی 
هس��تید به خصوص به هنگام طی نمودن عرض خیابان 
کیف خود را محکم گرفته و مواظب موتورس��واران و یا 
سایر وسایل نقلیه ای که از کنار شما عبور می کنند باشید. 
برای حمل پول نقد از اتومبیل اس��تفاده کنید. مسافتی که 
مجبور هس��تید پیاده طی کنی��د از داخل پیاده رو حرکت 
کرده و کیف خود را به س��مت خیابان نگیرید. س��ارقین 
کیف قاپ به طور معمول در اطراف بانک ها، دفترخانه ها، 
بنگاه ها و مراکز خرید عمده در نقاط خلوت کمین می کنند 
بنابراین در هنگام خرید همراه داشتن پول در این مکان ها 
بیش��تر مراقب باش��ید. هنگام باز نمودن درب اتومبیل یا 
صندوق عقب و تماس تلفنی از گذاشتن کیف روی زمین 

خودداری کنید.

راهکارهايی برای پيشگيری
 از کيف قاپی

اگر فکر می کنید دیگر شما و همسرتان 
مثل روزه��ای اول ازدوجتان نیس��تید، 
توصیه ام به ش��ما خوان��دن این مطلب 

است. 
ای��ن مطلب به ش��ما می گوی��د: چگونه 
ارتباط عاش��قانه روزهای اول ازدواج را 

برگردانیم؟
چطور شروع کنیم؟ 

ابت��دا، ازدواج و ارتباط ت��ان را م��رور 
کنید. از خودتان بپرسید در حال حاضر 
ازدواجتان در چه مرحله ای اس��ت؟ در 
چ��ه جایگاه��ی ق��رار دارد؟ چگونه به 
این نقطه رس��یدید و چه اتفاقاتی افتاده 
است؟ آیا ازدواجتان شامل امور عادی، 
استرس داشتن، زمان گذاشتن، خستگی، 
کار، رسیدگی به فرزندان که تا حدودی 

ان��رژی ش��ما و ازدواجت��ان را می گیرد 
می شود یا شامل چیزهای دیگری است، 
چیزهای عمیق تر و جدی تر؟ خش��م، 

خیانت، تنفر؟ 
آیا با همسرتان مشکلی دارید که نیاز به 
حل کردن داش��ته باش��د یا چیز دیگری 
اس��ت؟ به هرحال، شما باید مشکالتتان 
را با هم یا خودتان حل کنید. تا زمانی که 
مشکالتتان را حل نکنید نمی توانید مثل 
سابق زندگی عاشقانه و رمانتیکی داشته 
باش��ید. برای اینکه دوب��اره به روزهای 

رمانتیک اول ازدواجت��ان برگردید، باید 
مروری ب��ر کارها و صحبت هایی که در 
آن موقع می کردید داشته باشید و آنها را 

دوباره به کار بگیرید. 
با همدیگر به آرامی صحبت کنید بدون 
اینک��ه کوچکترین دعوا و کشمکش��ی 
با هم داش��ته باش��ید. از یک دفتر برای 
نوشتن و دورریختن احساس ها و افکار 
منفی تان اس��تفاده کنید. از مش��اورهای 
خان��واده کم��ک بگیرید. مش��اورها به 
ش��ما کم��ک می کنن��د ت��ا ب��دون هیچ 
جانب��داری در قب��ال همس��رتان، نگاه 
 متفاوت��ی به ازدواج و رابطه تان داش��ته 

باشید. 
نکته های عاشقانه 

تمام مواردی که باعث آزار همس��رتان 

می شود را از او دور کنید به عنوان مثال 
لباس ه��ای کثیف را داخل لباسش��ویی 
انداخته و بش��ویید یا زباله ها را از خانه 

دور کنید. 
بعد از یک روز س��خت کاری، همراه با 
استرس و مسائل مالی، نگه داری بچه ها 
و مس��ائل دیگر، دیگر دوس��ت ندارید 
در خان��ه بمانید. دوس��ت دارید راحت 
و آس��وده خاطر باش��ید. درست است؟ 
اگ��ر می خواهی��د ازدواج و ارتباطتان با 
همسرتان خوب باشد متأسفانه چاره ای 

جز انجام ای��ن کارها و البت��ه کارهایی 
ع��الوه ب��ر اینه��ا ندارید. ش��ما باید به 
ش��خصی که با او زندگی می کنید نشان 
دهید که او را دوس��ت دارید و عاشقش 
هس��تید. ب��ه او احت��رام بگذاری��د و به 

احساساتش توجه کنید. 
ابراز عشق مانند گذشته 

گاه��ی اوق��ات ش��ما باید ب��ه کارهای 
قبلی ت��ان مراجعه کنی��د. کارهایی که با 
انج��ام آن همس��رتان را ش��اد کردید و 
عشق تان را به او ابراز کردید. به عنوان 
مث��ال کارهای��ی که همراه ب��ا هم انجام 
می دادی��د یا مکان هایی ک��ه با یکدیگر 
ب��ه آنج��ا می رفتی��د. ش��اید مراجعه به 
کاره��ا و مکان های قبل��ی راحت تر از 
امتحان کردن کاره��ا و رفتن به جاهای 

جدید باش��د. در کالس هایی که روحیه 
هردوتان را ش��اد می کند ش��رکت کنید. 
مث��ل کالس ه��ای هنری. ه��ر آنچه که 
انتخاب می کنید خالقیت و صمیمیت و 
شادی شما را دوباره متولد می کند. وقتی 
ی��ک کار خالقانه ای ب��ا یکدیگر انجام 
می دهید، تمام زندگی تان را تحت تأثیر 

خودش قرار می دهد. 
به یکدیگر نشان دهید عاشق هم 

هستید 
ما دوس��ت داریم همیش��ه به همسرمان 

نش��ان دهی��م که عاش��قش هس��تیم. با 
تمری��ن کردن ای��ن نکته های عاش��قانه 
می توانید صمیمیت و عشق به همسرتان 
 را ثاب��ت کنی��د. فقط کمی ت��الش نیاز 
دارید.س��اده ترین راه گفتن »دوس��تت 
دارم« اس��ت. با همسرتان تماس بگیرید 
و به او بگویید فقط می خواستید صدای 
او را بش��نوید و به او بگویید دوس��تت 

دارم. 
در جیب لباسش، یا کیفش یادداشت های 
عاش��قانه بگذارید، پیامک های عاشقانه 
ب��رای یکدیگر بفرس��تید، س��عی کنید 
ش��عر عاش��قانه برای یکدیگر بنویسید، 
یک کارت پس��تال یا ی��ک هدیه خاص 
ب��رای او تهی��ه کنی��د و ب��ه او هدی��ه 
دهید. با نش��ان دادن و اب��راز عالقه تان 
ب��ه او، او ه��م متوج��ه میزان عش��ق و 
 عالقه تان می شود و به طور حتم تکرار 

می کند. 
اگر مش��کل مال��ی داری��د، هدیه های 
کوچ��ک بخری��د، مثل یک ش��اخه گل 
 یا ی��ک عطر کوچ��ک. مراقب باش��ید 
هدی��ه هایی که ب��ه یکدیگ��ر می دهید 
معنادار باشد. اگر می دانید که همسرتان 
کتاب دوست دارد، آخرین و جدیدترین 
کتاب از نویس��نده ای که او دوست دارد 
برای��ش بخرید. اگر او عاش��ق یک تیم 
ورزش��ی است، بلیط مس��ابقه تیم مورد 

دلخواهش را برایش بخرید. 
هدیه تأثی��ر زیادی ب��ر روحیه و عالقه 
افراد می گذارد به خص��وص اگر بدون 
هی��چ دلیلی و ب��دون هیچ مناس��بتی به 

یکدیگر هدیه دهید.
افراد نسبت به رمانتیک بودن و عاشقانه 
زندگ��ی ک��ردن دیدگاه ه��ای متفاوتی 
دارن��د پ��س ببینی��د چه چی��زی باعث 
خوشحال ش��دن همسرتان و ایجاد یک 
رابطه عاش��قانه بین شما دو نفر می شود. 

آن را امتحان کنید. 
اگر همه موارد را امتحان کردید و 

تأثیرگذار نبود 
اگ��ر با رعایت همه نکته هایی که در باال 
ذکر شد، تغییری در رابطه تان احساس 
نکردید و رابطه عاشقانه ای که در ابتدای 
ازدواج داشتید دوباره به سراغتان نیامد، 
بیشتر و بیش��تر تالش کنید. با او ارتباط 
برقرار کنید، و همیشه برای یکدیگر زمان 
بگذارید. اگر باز هم مؤثر واقع نش��د، به 
مش��اور مراجعه کنید و توصیه های او را 
به کار بگیری��د. کتاب هایی که به ایجاد 
رابطه عاشقانه و رمانتیک بین شما کمک 

می کند بخوانید.

یک بخش از کتاب آلیس در سرزمین عجایب 
اس��ت که خیلی خ��وب نش��ان می دهد چرا 
اهمیت دارد که بدانی��د در زندگی رو به چه 
سمتی حرکت می کنید: با خجالت آن اسم را 
به زبان آورد انگار که به هیچوجه نمی دانست 
 از آن خوش��ش می آی��د ی��ا ن��ه. ام��ا لبخند 
پهن تری روی صورت گربه نش��اند. آلیس با 
خود فکر کرد، بیا تا االن خیلی خوش گذشته 
و حرکت کرد. میش��ه بهم بگی از اینجا باید 
کجا برم؟ گربه گفت، به این بس��تگی داره که 
به کجا بخوای برسی. آلیس گفت، فرقی برام 

نمی کنه.
آنوقت گربه ج��واب داد، پس فرقی نمی کنه 

که از کدوم راه بری. آلیس برای توضیح به حرف 
خود اضافه ک��رد: همین که به یه جایی برس��م... 
گربه گفت: مطمئن باش می رسی البته اگه به اندازه 

کافی راه بری. 
چند نف��ر را می شناس��ید که ان��گار بی هدف در 
زندگی خود س��رگردان هس��تند، گوی��ی که هیچ 
مس��یر و جهت��ی ندارند؟ پ��س وقت��ی نمی دانید 
 ک��ه کج��ا می روید، ه��ر راهی ش��ما را ب��ه آنجا 

می رساند. 
بنابراین هر هدفی باید یک نتیجه مش��خص داشته 
باش��د. ح��اال ببینید یک نتیجه و برآیند مش��خص 
چیس��ت. س��اده اس��ت، معنی آن این است که در 

مورد نتیجه و برآیندی ک��ه می خواهید هدفتان به 
دنبال داش��ته باشد واضح و روش��ن باشید. شاید 
بپرس��ید که چ��را از واژه برآین��د و نتیجه به جای 

هدف استفاده کردیم. 
به این خاطر که برآیند همان نتیجه رسیدن و دست 
یافت��ن به یک هدف اس��ت نه فقط خود هدف. به 
عن��وان مثال فردی را در نظر بگیرید که برای خود 
هدف��ی تعیین می کند که در ش��غلش ترفیع بگیرد. 
یعنی هدف، گرفتن ترفیع اس��ت. به همین خاطر 
س��خت کار می کن��د و حتی ب��رای اضافه کار هم 

می ماند. 
کارهای��ی را می کند ک��ه هیچک��س دیگر حاضر 
به انجام آن نیس��ت. و بعد از دو س��ال س��خت و 

پرمش��قت، ب��ه هدف خ��ود می رس��د و در 
کارش ترفی��ع می گیرد. اما متأس��فانه زندگی 
زناشویی اش در معرض فروپاشی است و دو 
فرزندش حتی او را به سختی می شناسند چون 
 دو سال گذشته را خیلی کم در خانه گذرانده 

است. 
اگر ترفی��ع را نتیجه و برآیند در نظر بگیریم، 
ب��ه طور حتم به ش��رایط رس��یدن به آن فکر 
می کنید: آی��ا این ترفیع ارزش بر هم خوردن 
رابطه هایم را دارد؟ یا اگر دنبال این بروم چه 
چیزهایی را ممکن اس��ت از دس��ت بدهم؟ 
یکی دیگ��ر از ویژگی های یک نتیجه واضح 
و مشخص این است که به شکل مثبت گفته 

می شود. 
ذه��ن ناخودآگاه م��ا نمی تواند منفی ه��ا را بدون 
اینکه اول به مثبت تبدیلشان نکنیم نشان دهد. پس 
وقتی می گویید، »باید س��یگار را ترک کنم« ذهنتان 
به طور دقیق روی چیزی که می خواهید ترک کنید 

متمرکز می شود. 
اما وقتی بگویید »من س��یگاری نیستم« جایگزین 
دیگ��ری به ذه��ن ناخودآگاهت��ان می دهید که در 
راس��تای نتیجه ای اس��ت که می خواهی��د ایجاد 
کنید. یادتان باش��د، چیزی ک��ه نمی خواهید را بر 
زبان نیاورید، چیزی را ب��ر زبان بیاورید که انجام 

می دهید. 

دولت و مجلس برای دشوار کردن 
شرايط طالق تدبير کنند 

زندگی هم زندگی روزهای اول ازدواج 

اگر نمی دانيد کجا می رويد، هر راهی شما را به آنجا خواهد رساند

ما دوست 
داریم همیشه 
به همسرمان 
نشان دهیم که 
عاشقش هستیم. 
با تمرین کردن 
این نکته های 
عاشقانه می توانید 
صمیمیت و عشق 
به همسرتان را 
ثابت کنید. فقط 
 کمی تالش نیاز 
دارید. 
ساده ترین راه 
گفتن »دوستت 
دارم« است.

دث
حوا

رئیس پلیس بزرگراه های تهران از کشته شدن چهار سرنشین 
یک خودرو پس از واژگونی در بزرگراه همت خبر داد. 

س��رهنگ گودرزی مه��ر در گفتگو با مهر ب��ا بیان این خبر 
افزود: یک دس��تگاه پژو 206 زمانی که در مس��یر ش��رق به 
غ��رب در حرکت بود پس از برخورد با گارد ریل های کنار 
بزرگ��راه واژگون ش��ده و در آتش س��وخت. وی ادامه داد: 
این حادثه نزدیک ب��ه پل چمران روی داد که طی آن چهار 
سرنش��ین خودروی مذکور که همگی از یک خانواده بودند 

در آتش سوخته و فوت کردند. 
رئی��س پلیس بزرگراه های تهران عنوان کرد: در این تصادف 
راننده پ��ژو 206 پ��س از انجام حرکت ه��ای مخاطره آمیز 
نتوانس��ته خ��ودرو را کنترل کند و وس��یله نقلیه وی پس از 
برخ��ورد با گاردریل های کنار بزرگراه واژگون و دچار آتش 

سوزی می شود. 
وی گفت: متأس��فانه با تمام تالشی که مأموران آتش نشانی 
انجام دادند چهار سرنش��ین خودروی مذکور )پدر، مادر و 

دو فرزند( در دم جان سپردند.

انتظامی  فرمانده��ی  اجتماع��ی  مع��اون 
چهارمح��ال و بختیاری از شناس��ایی و 
دس��تگیری س��ارقانی که با اس��تفاده از 
خودروی س��رقتی اقدام ب��ه کیف قاپی 

می کردند خبر داد.
رس��انی  اط��الع  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
پلی��س،  س��رهنگ محمدرض��ا رمضانی 
انتظامی  فرمانده��ی  اجتماع��ی   مع��اون 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: در پی 
وق��وع چند فق��ره کیف قاپی در س��طح 
شهرکرد، توس��ط سرنشینان یک دستگاه 
خ��ودروی پرای��د، موضوع در دس��تور 
کار مأموران شهرس��تان مرکز استان قرار 
گرف��ت. وی افزود: با حض��ور به موقع 
مأموران، به کارگیری تدابیر الزم و بسیج 
کلیه عوامل گشتی و نیروهای ستادی، در 
نهایت خودروی س��ارقان شناسایی و در 
یک اقدام غافلگیرانه نسبت به توقیف  آن 

اقدام شد. 

سرهنگ رمضانی گفت: در ادامه سرنشینان 
وسیله نقلیه پراید که دو نفر سارقان کیف 
قاپ حرفه ای بودند دس��تگیر و به همراه 
خودرو به یگان داللت داده شدند. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اظهار 
داش��ت: با بررس��ی های به عم��ل آمده 
مشخص ش��د خودروی مذکور از یکی 
از استان های همجوار سرقت و به منظور 
 کی��ف قاپی مورد اس��تفاده ق��رار گرفته 

است. 
س��رهنگ رمضانی گفت: در بازرسی از 
خودروی توقیف��ی، مقادیر قابل توجهی 
م��واد مخدر از نوع شیش��ه و تریاک نیز 
که به طرز ماهرانه ای جاس��ازی شده بود 
کش��ف و ضبط ش��د. این مقام انتظامی 
در پای��ان تصریح کرد: متهم��ان تاکنون 
به س��ه فقره کی��ف قاپی اعت��راف کرده 
 و تحقیق��ات بیش��تر در ای��ن زمینه ادامه 

دارد.

مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظام��ی 
چهارمح��ال و بختی��اری از کش��ف 102 
کیلوگرم مواد مخدر، طی یک ماه گذش��ته 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
پلی��س، س��رهنگ محمدرض��ا رمضانی 
 مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظام��ی 
چهارمحال و بختی��اری گفت: در یک ماه 
گذشته، طرح کنترل محورهای مواصالتی 
اس��تان، با هم��کاری اکیپ های مب��ارزه با 
مواد مخدر س��ایر شهرس��تان ها، اجرا شد. 
س��رهنگ رمضانی افزود: با استقرار ایست 
و بازرسی در محورهای مواصالتی به ویژه 
محور یاسوج- لردگان- اصفهان و کنترل 
خودروه��ای عبوری، در ط��ول این مدت 
102 کیلوگ��رم انواع مواد مخدر، کش��ف 
و ضبط و 168 نف��ر به اتهام حمل، توزیع 
و مصرف مواد مخدر، دس��تگیر و پس از 

تش��کیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی 
شدند. سرهنگ رمضانی، در این مصاحبه 
با اشاره به اینکه اعتیاد سرمنشأ بسیاری از 
آشفتگی ها و از هم گسیختگی های اجتماعی 
همچ��ون، ط��الق و نزاع ه��ای خانوادگی 
می باش��د گفت: فش��ار گروه همس��االن، 
یک��ی از عوامل مه��م در ابتالی جوانان به 
مواد مخدر ایف��ا می کند. این مقام انتظامی 
در پایان تصریح کرد: یک معتاد هیچ وقت 
در تربی��ت فرزندان خود موفق نیس��ت و 
برای پیشگیری از اعتیاد عزیزانمان، نیازمند 
افزایش دانش و مهارت خود هستیم، چرا 
که پیشگیری از اعتیاد، بدون کسب دانش و 
مهارت ممکن نیست و باید فرزندان خود 
را قبل از مواجه ش��دن با شرایط بحرانی، 
نس��بت به ضررها و عواقب ویرانگر مواد 

مخدر آگاه سازیم.

مرگ دلخراش چهار نفر در يک 
حادثه رانندگی 

کشف 102 کيلوگرم مواد مخدر کشف کيف قاپی با خودروی سرقتی در شهرکرد
در چهارمحال و بختياری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 مدی��رکل بنی��اد مس��کن چهارمح��ال و بختی��اری از جابه جایی
 93 روستای در معرض خطر در این استان خبر داد. سام انصاری 
در گفتگو با فارس با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در برنامه چهارم 
توسعه اظهار داشت: وظایف بنیاد مسکن در برنامه چهارم توسعه 
در سه زمینه نسبت روستاهای باالی 100خانوار دارای طرح هادی 
به کل روستاهای باالی100 خانوار، اجرای طرح هادی روستایی، 
جابجایی روس��تاهای در معرض خطر مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
وی افزود: با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه نسبت روستاهای 
باالی 100 خانوار دارای طرح هادی به کل روس��تاهای باالی 100 
خانوار در س��ال پایه 90 درصد در نظر گرفته شده  که بنیاد مسکن 

آن را به طور کامل محقق ساخته است. 
انصاری نسبت روستاهای دارای طرح اجرا شده به کل روستاهای 
دارای طرح هادی را از دیگر وظایف بنیاد مسکن در ارزیابی برنامه 
چهارم توسعه عنوان کرد و ادامه داد: در سال پایه هدف 45 درصد 
ب��وده که عملکرد بنی��اد40 درصد، در س��ال 86 هدف 55 درصد 
برآورد ش��ده بود که این بنیاد 54 درصد آن را محقق کرده اس��ت. 
مدیرکل بنیاد مس��کن چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در س��ال 
گذش��ته نسبت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده به مجموع 
روس��تاهای دارای طرح هادی 63 درصد برآورد شده بود که این 

بنیاد موفق شده است 60 درصد آن تحقق بخشد.
 انص��اری با بیان اینکه طرح ه��ادی در واقع احیا و تجدید حیات 
روستا است، گفت: طرح هادی طرحی است که ضمن ساماندهی 
و اص��الح باف��ت موجود، می��زان و مکان گس��ترش آتی و نحوه 
اس��تفاده از زمی��ن برای عملکردهای مختلف از جمله مس��کونی 
تجاری و کش��اورزی و تأسیس��ات و تجهی��زات و نیازمندی های 
عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبه های طرح های 
س��اماندهی فضا و س��کونتگاه های روس��تایی و طرح های جامع 
ناحی��ه ای تعیین می کند. وی ادامه داد: به دنبال اجرای طرح هادی 
روستایی، توسعه همه جانبه و ظرفیت های الزم برای سرمایه گذاری 
جدید در روس��تاها را مد نظر قرار می دهد. مدیرکل بنیاد مس��کن 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از دیگر مزایای آن می توان هدایت 
وضعیت فیزیکی روس��تا، ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود مسکن 
روستاییان و خدمات زیس��ت محیطی و عمومی و تأمین عادالنه 

امکانات نام برد. 

مديركل راه و ترابری استان اصفهان:
محور گلپايگان ـ موته 

4 خطه می شود
مدیرکل راه و ترابری اس��تان اصفهان گفت: محور گلپایگان تا سه راهی 
الی بید تا سال 1390 به بهره برداری می رسد و بر این اساس محور گلپایگان 
به موته چهار خطه می شود.  هوشنگ عشایری در گفتگو با فارس بیان 
داشت: توسعه راه ها در دو شهرستان گلپایگان و خوانسار بسیار چشمگیر 
بوده است. وی افزود: دو پروژه مهم در شهرستان های خوانسار و گلپایگان 
در حال اجرا است و امروز برای بازدید از این دو پروژه و چند پروژه دیگر 
به این دو شهرس��تان سفر کردیم. مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با 
اشاره به پروژه های در دست اقدام در این دو شهرستان خاطرنشان کرد: دو 
بانده شدن محور دامنه، خوانسار، گلپایگان، خمین در دست اجرا قرار دارد 
که این طرح یکی از طرح های عمرانی حوزه راه و ترابری دو شهرستان 
خوانسار و گلپایگان محسوب می شود، طرح دیگر محور گلپایگان به جاده 
موته تا دو راهی اصفهان به تهران به ش��مار می رود که تاکنون 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. عشایری تأکید کرد: پروژه باند دوم دامنه � 
خوانس��ار � گلپایگان و خمین تا سال 90 به بهره برداری  می رسد و برای 
این منظور 10 میلیارد تومان با پیمانکاران قرارداد منعقد ش��ده است. وی 
همچنین اظهار داشت: دو بانده شدن محور گلپایگان به موته از مصوبه های 
س��فر ریاس��ت جمهوری بوده و با پیگیری های نماینده شهرستان های 
گلپایگان و خوانسار در مجلس، در سال جاری ردیف اعتباری آن تعیین 
شد و اولین ردیف اعتباری تا 15 روز آینده محقق خواهد شد.  وی تأکید 
کرد: امیدواریم پس از دریافت اعتبار، فعالیت اجرایی این محور از سه راهی 
الی بید تا تهران عملیاتی شود و با پیش بینی های صورت گرفته تا نیمه اول 

سال 91 به بهره برداری برسد. 

برگزاری كارگاه آموزشی طبخ 
آبزيان در روستای صمصامی

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
مهندس مرتضی مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ گفت: 
کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با حضور 70 نفر از زنان و دختران روستای 
صمصامی برگزار شد. در این دوره فراگیران با روش های طبخ آبزیان، 

فواید و آثار استفاده از آبزیان در سبد غذایی خانواده آشنا شدند.

برگزاری كارگاه آموزشی مبارزه با 
بیماری های طیور در بروجن

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی س��ازمان جهاد کشاورزی استان، 
آیت ا... غالمیان )مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن( گفت: کارگاه 
یک روزه پیشگیری و مبارزه با بیماری های طیور بومی با حضور 50 نفر 
از زنان روس��تایی در روستای بیژگرد از توابع شهرستان بروجن برگزار 

شد.
 وی ه��دف از ب�رگزاری ای�ن دوره را ارتق�اء س��طح بین�ش و آگ�اهی 

بهره برداران در عرصه های مختلف کشاورزی دانست.

برگزاری مراسم تكريم از 
بازنشستگان سازمان بهزيستی 

اصفهان
 زاینده رود 

همزمان با 25 ذی الحجه روزتکریم خانواده و بازنشستگان، مراسم 
تجلیل ازبازنشس��تگان سازمان بهزیستی استان اصفهان با حضور مدیر 
کل، معاونان، جمعی از مس��ئوالن س��ازمان و بی��ش از 200 نفر از این 

عزیزان در فضایی شاد و مطلوب برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م محمود محمد زاده )مدیرکل س��ازمان بهزیستی 
اس��تان اصفه��ان( ضمن تش��کر از تمام��ی کارکنان که طی 30 س��ال 
تالش م��داوم و خدمت صادقانه در بهزیس��تی به مقام بازنشس��تگی 
نائل شدند، خاطر نش��ان کرد: همکارانی که در بهزیستی کار می کنند 
س��رمایه های سازمان هس��تند و بهزیس��تی بدون آنها معنا و مفهومی 
ندارد. وی در ادامه گفت: امس��ال210 نفر بازنشس��ته ش��دند که 109 
 نف��ر از این عزی��زان از قان��ون بازنشس��تگی پیش از موعد اس��تفاده 
کردند. محمدزاده با اش��اره به قانون بازنشستگی پیش از موعد گفت: 
هدف از اجرای این قانون ایجاد فرصت مناس��ب برای شاغالنی است 
که توانایی ادامه مسیر را ندارند و بهتر از آن به وجود آوردن فضای کار 

بیشتر برای جوانان تحصیلکرده است.
مدیرکل بهزیستی اصفهان در پایان سخنانش تأکید کرد: کسب تجربه و 
دانش از پیشکسوتان و بازنشستگان  وظیفه همه ماست و این تجربه ها 

باید به نیروهای جدید نیز انتقال یابد. 

فرماندار نجف آباد:
مساجد پايگاه های اصلی بسیج

 زاینده رود 
فرماندار نجف آباد در همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات 
و هیأت امناء مس��اجد، فرماندهان حوزه ه��ا و پایگاه های مقاومت 
شهرستان نجف آباد ضمن تبریک هفته بسیج گفت: همه ما بسیجی 
 هس��تیم و باید ت��الش کنیم تفک��ر و فرهنگ بس��ی�جی را ترویج 

دهیم.
وی گف��ت: پایگاه های اصلی بس��یج مس��اجد اس��ت و دش��منان 
 تالشش��ان این اس��ت که حض��ور بس��یج در مس��اجد کمرنگ تر 

شود.
علیرضا جوادی فرماندار شهرستان نجف آباد گفت: ائمه جماعات 
و هیأت امناء مس��اجد با همکاری بس��یج بای��د در جذب جوانان 
 ب��ه امور مذهبی و فرهنگی و گس��ترش فرهنگ بس��یجی همکاری 

نمایند. 
وی در ادامه گفت:  ط��رح هدفمند کردن یارانه ها یکی از مهم ترین 
برنامه های دولت اس��ت که نیاز به همکاری ائمه جمعه و جماعات 

و هیأت امناء مساجد و نیروهای بسیج می باشد.
وی گف��ت:  ط��رح تحول اقتصادی دولت 7 مح��ور دارد که بعضی 
محوره��ا دول��ت ورود نموده که الحمدهلل نتیجه ه��ای خوبی در بر 
داشته است از جمله گمرک و نظام مالیاتی بوده و محوری تر کردن 
آنها بحث یارانه ها اس��ت که به عنوان انقالب اقتصادی می شود نام 
برد چون تمام اقش��ار مردم را در بر می گیرد و طرح بس��یار سنگین 
و گس��ترده اس��ت و باعث رونق زندگی مردم به خصوص قشر کم 

درآمد می شود.

گشتی در اخبار روی میز

حاجی اکبری

عضو کمیس��یون ماده صد ش��هرداری کاش��ان با ابراز 
نارضایتی از روند اجرای پرونده ها در شهرداری گفت: 
افزایش نیروهای غیر متخصص و فنی در شهرسازی، 
عدم س��رعت و س��هولت در ارائه خدم��ات و صدور 
پروانه های ساختمانی برای شهروندان در چندین روز 
از دیگ��ر عوامل این تخلفات اس��ت. وی با اش��اره به 
بی اعتمادی شهروندان به برخی قوانین که غالباً تأمین 
کننده منافع آنان در بلند مدت اس��ت و شاید در کوتاه 
مدت به لحاظ ایجاد بار مالی غیر ضروری به نظر برسد 
معتقد اس��ت: یک شهروند باید نسبت به حقوق خود 
آگاهی کامل داشته باشد و در عین حال از وظایف خود 
در قبال شهر آگاه باشد و مطالبات خود را به درستی از 
ش��هر و مس��ئوالن آن بداند در حالی که در ایران مردم 

عمدتاً نسبت به قوانین حالت تدافعی دارند. 
یکی دیگر از اعضای کمیس��یون ماده صد ش��هرداری 
کاشان معتقد است: س��اخت و سازهای خالف عالوه 
بر عوامل فنی و اقتصادی ریش��ه در باورهای اجتماعی 
و فرهنگ��ی مردم نیز دارد. مصطفی کردمیل با تأکید بر 
ایجاد احساس مسئولیت شهروندان نسبت به شهر افزود: 
ش��هروندان از خریداری ساختمان های بدون مجوز و 
به قیمت های ارزان تر در حاش��یه شهر توسط بعضی 
از صاحبان امالک و دس��ت اندرکاران س��ودجو در امر 
ساخت و ساز خودداری کنند چرا که این ساختمان ها 
فاقد اس��تحکام الزم و امنیت کامل برای زندگی است. 
وی مبلغ جریمه دریافتی سنگین تخلفات ساخت و ساز 
توسط شهرداری برای بازداشتن متخلفان از ادامه کار را 
یادآور ش��د و گفت: متأسفانه در حال حاضر از جریمه 
به عنوان مجوز و با برگ عبور و گریز جهت احداث بنا 

استفاده می شود.
به گفته وی اتخاذ تصمیم های قاطع در کمیسیون های 
بدوی و تجدید نظر به همراه برخورد قاطعانه با این گونه 
افراد می تواند یکی از راهکارهای جلوگیری از ساخت 

و سازهای خالف تلقی شود. 
حسین واعظی از دیگر اعضای کمیسیون ماده صد منشأ 
ساخت و سازهای غیر اصولی در حاشیه شهر را ریشه 
در فقر و تنگدس��تی و عدم هوش��یاری افراد دانست و 
گفت: این افراد با خریداری زمین های ارزان قیمت به 
صورت اقس��اطی از افراد سودجو دست به ساخت و 
س��ازهای خارج از ضوابط معماری و شهرسازی زده و 
بدون داش��تن نقشه و مجوز اقدام به احداث ساخت و 
ساز می کنند. وی مهاجرت بی رویه به شهرها را یکی 
از عوامل مؤثر در س��اخت و سازهای غیر مجاز و لزوم 
مقابله با آنها را ضروری دانس��ت و گفت: تفکیک غیر 
مجاز امالک و اراضی س��ازندگان متخلف ساختمانی 
از دیگر عوامل مؤثر در اینگونه س��اخت و سازهاست. 
وی شناسایی امالک و اراضی بزرگ در محدوده شهرها 
توس��ط شهرداری را یادآور شد و افزود: شهرداری باید 

راهکارهای قانون��ی را تهیه و جهت تصمیم گیری به 
شورای شهر ارائه نماید تا ضمن جلوگیری از فعالیت 
سودجویان در تفکیک غیر مجاز و غیر اصولی امالک، از 

بروز مشکل های بعدی جلوگیری شود. 
به گفته وی افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله 
پیامدهای فعالیت این سودجویان محسوب می شود که 
متأسفانه در بسیاری از موارد با فریب خوردن مهاجران و 

حاشیه نشینان همراه می شود.
این عضو شورای شهر کاشان خاطرنشان کرد: این قبیل 
س��اخت و س��ازهای خالف که اغلب در زمین های 
متروکه حاشیه شهر انجام می شود برای خود و مجموعه 
شهر مثل یک مصیبت است زیرا در مقابل اندک حادثه 

طبیعی مقاومت نیاورده و تخریب می شود.
واعظی با اش��اره به این شعار کمیسیون ماده صد مبنی 
بر »توس��عه پایدار ش��هر« گفت: نگاه شهرداری به این 
کمیسیون نگاه مادی و درآمدی نیست و بیشترین آرایی 
که صادر می شود برای رفع تخلف است. وی رعایت 
عرصه 180 متر را ضروری دانس��ت و گفت: تقس��یم 
قطع��ات 250 و 150 متری و فروش آنها به افراد ناآگاه 
به عنوان بخش دیگری از چالش های تهدید کننده در 
امر ساخت و سازهای خالف و بدون ضابطه می باشد. 
این عضو کمیس��یون م��اده صد اعتق��اد دارد برگزاری 
آموزش های شهروندی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در خصوص آگاه سازی شهروندان از فروش و ساخت 
س��اختمان های خالف و خارج از ضوابط توسط افراد 
سودجو و زمین خوار می تواند نقش مؤثری در کاهش 

این معضل شهری باشد.
واعظی در ادامه خواس��تار همکاری مجدانه مجموعه 
شورای شهر، شهرداری و فرمانداری از طریق برگزاری 
نشست هایی به همین منظور شد و گفت: رسیدگی و 
جلوگیری از ضرر و زیان اقشار کم درآمد که به نوعی 
دس��تخوش فریب می شوند بسیار حائز اهمیت است 
و باید با فرهنگس��ازی و گوشزد کردن عواقب اینگونه 
فعالیت های غیر قانونی مثل خودداری از خرید امالک 
تفکیک ش��ده غی��ر مج��از و دارای کاربری های غیر 
مس��کونی و تجاری و خودداری از ساخت و سازهای 
غیر مجاز از افزایش تخلفات خواسته یا ناخواسته توسط 
ش��هروندان جلوگیری ش��ود تا روند توسعه شهرها با 

مخاطره رو به رو نشود.
مسئول ستاد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز شهرداری 
کاشان هم از کاهش 34- درصدی تخلفات ساختمانی 
از ابتدای س��ال جاري تاکنون نسبت به مدت مشابه آن 
در سال گذشته خبر داد. محمد هراتی گفت: در راستای 
جلوگیری و مقابله با س��اخت و س��ازهای غیر مجاز؛ 
آزادسازی 27 هزار مترمربعی از اراضی ملی رو به روی 
شهرک 22 بهمن و 2 هزار مترمربع دیگر از اراضی ملی 
ابتدای جاده نطنز رو ب��ه روی نمایندگی ایران خودرو 
شریف به همراه تخریب 250 متر سقف شیروانی یک 
باب مغازه واقع در خیابان محتش��م از اقدام های انجام 

شده است.
وی اف��زود: این آزادس��ازی ها در مس��یر بلوار قمصر، 
بل��وار امام رضا و محدوده ب��اغ تاریخی فین به همت 
واحد تخلفات ساختمانی شهرداری کاشان و همکاری 
صمیمانه سازمان مس��کن و شهرسازی این شهرستان 

صورت گرفته است.
وی جمع آوری و انتقال وس��ائل احداث بنا به وس��یله 
دال بتنی، قفل و زنجیر، تخریب به وسیله لودر، تنظیم و 
ارسال گزارش فنی از ساخت و سازهای بدون مجوز به 
ماده صد و اجرای احکام آن را از اقدام های انجام شده 

طی این مدت ذکر کرد.
وی مهاج��رت بی رویه روس��تائیان به ش��هر، وجود 
بروکراسی اداری و عدم سهولت در مراحل اخذ مجوز 
را از دالیل روی آوردن به تخلفات س��اخت و ساز در 

شهر برشمرد و گفت: قانون صدور مجوز جهت امالک 
با متراژ باالی 180 مترمربع که حتی برخی از شهروندان 
توانایی انجام عملیات ساختمانی در متراژ 100 تا 130 
مترمربع را نیز ندارند از دیگر دالیل روی آوردن به این 
تخلفات اس��ت. به گفته وی بیشترین موارد ساخت و 
سازهای غیر مجاز شهر کاشان در حواشی پمپ بنزین 
رعیتی، بلوار خلیج ف��ارس، خیابان کارگر، بلوار قطب 
راوندی حواشی رودخانه حیدر، تبدیل یک قطعه به دو 
یا س��ه قطعه در فاز دو ناجی آباد به ویژه محله مصلی 
است. هراتی افزود: برای تخریب ساخت و سازهای غیر 
مجاز در درون شهرها حکم قضایی نیاز است و همین امر 
اختیار شهرداری ها را برای مقابله با ساخت و سازهای 
غیر مجاز محدود می کند. خلیل اله جوادی )مس��ئول 
اجرای احکام تخلفات س��اختمانی شهرداری کاشان( 
نیز در این گفتگو اج��رای 85 مورد از احکام ماده صد 
ارجاع شده به واحد تخلفات ساختمانی این شهرداری از 
قبیل تخریب جزء کامل یا اخذ رضایت شاکی را عنوان 
کرد. وی به آمار ارائه شده از ابتدای امسال تاکنون اشاره 
 کرد و گف���ت: 600 مورد اخط�ار و بازدید، 149 مورد 
جمع آوری و انتقال وسائل احداث بنا، 52 مورد تخریب، 
67 م��ورد پلمپ، 80 مورد اضافه بنا و 625 مورد بدون 
مجوز گزارش ارجاع به ماده صد به منظور جلوگیری از 

این تخلفات ساختمانی انجام داده است.

شهرستان

مديركل بنیاد مسكن چهارمحال و بختیاري:
جابه جايي 93 روستاي 

در معرض خطر 

کاهش تخلفات ساختمانی در کاشان )قسمت دوم(

براي نخستین بار؛
تولید بذر گندم ديم در استان اصفهان 

رئیس اداره بهزيستي كاشان:
فاصله وضعیت موجود معلوالن تا حد 

مطلوب بسیار زياد است 

مدير جهاد كشاورزي كوهرنگ:
اقدام هايي از سوي مسئوالن در 
تشويق مردم به مصرف ماهي 

شهدا نگین درخشان ايران اسالمی 
هستند

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال جاری و برای 
نخستین بار بذر گندم دیم در استان تولید می شود و نیازی به استان های دیگر 
نخواهیم داش��ت. به گزارش فارس، محمد نصراصفهانی در جلسه کارگروه 
جهاد کشاورزی شهرستان چادگان به چگونگی کاشت و برداشت گندم دیم 
در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: در استان اصفهان ساالنه 30 هزار 
هکتار گندم دیم کشت می شود که در سال های گذشته بذر آن را از استان های 
دیگر تهیه می کردیم.  قائم مقام س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان به 
کاهش نزوالت آسمانی و بروز خشکسالی در استان اصفهان و شهرستان های 
این اس��تان اش��اره کرد و ادام��ه داد: با توج��ه به کمبود آب کش��اورزی در 
شهرستان چادگان، یک هزار و 700 هکتار از اراضی این شهرستان از اعتبارات 
ویژه برخوردار ش��د. وی از پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه به کشاورزان 
خس��ارت دیده خبر داد و تصریح کرد: در س��ال ج��اری و به منظور جبران 
بخشی از آسیب های وارده به کشاورزان این منطقه، 6 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به کشاورزان خسارت دیده شهرستان چادگان پرداخت می شود. 
نصراصفهانی اضافه کرد: بیش از 5 میلیارد ریال تس��هیالت نیز برای کاشت، 
داشت و برداشت غالت به شهرستان چادگان اختصاص یافت و برای اجرای 
کانال آب کش��اورزی در سطح این شهرستان اعتباراتی از سوی شورای آب 
کش��ور به تصویب رسید. وی همچنین به بیمه دامپروری شهرستان چادگان 
اشاره کرد و بیان داشت: بخش زراعت و باغ از نظر بیمه مطلوب بوده ولی در 
بخش دام ضعیف عمل شده است که امیدواریم شروع بیمه دام در شهرستان 

چادگان به گونه ای باشد که دامداران خسارت دیده دچار مشکل نشوند. 

رئیس اداره بهزیس��تی کاشان با تشریح مشکالت معلوالن، فاصله وضعیت 
موجود آنها را تا حد مطلوب بسیار زیاد دانست.

ب��ه گزارش ف��ارس، محمدرضا خش��تی در جم��ع معل��والن توانمند این 
شهرس��تان، تحقق وعده ش��هر ایمن و بدون مانع، رعایت حقوق معلوالن 
 و توجه بیش��تر به این قش��ر را خواستار ش�د و گفت: در حالی که بیش از
 10 ه��زار معلول در کاش��ان س��کونت دارن��د طراحی برخ��ی از معابر و 
خیابان های اصلی این شهرس��تان به ش��کلی اس��ت که عبور این افراد را با 

سختی بسیار مواجه کرده است. 
وی ب��ا گرامیداش��ت روز معلوالن افزود: گرامیداش��ت ای��ن روز اقدامی 
شایس��ته و ستودنی اس��ت اما توجه به نیازهای معلوالن در طراحی شهری 
 و اماک��ن عمومی، اش��تغال، مس��کن و دارو و درمان حائز اهمیت بیش��تر 

است.
خش��تی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا وج��ود مطل��وب نب��ودن امکان��ات برای 
زندگ��ی معل��والن در شهرس��تان کاش��ان نمی ت��وان زحم��ات، اقدام ها و 
 برنامه ه��ای ص��ورت گرفت��ه در س��ال ها و انجمن های مردم��ی را نادیده 

گرفت.
ب��ه گفت��ه وی اگر قان��ون حمایت از معل��والن در جامعه ب��ه خوبی اجرا 
ش��ود، ش��اهد حضور گس��ترده و فعال آنها در عرصه های مختلف و بروز 
توانمندی های آنها هس��تیم چراکه معلولیت عیب نیس��ت بلکه محدودیت 

جسم است. 

مدیر جهاد کشاورزی کوهرنگ گفت: مصرف آبزیان در تأمین نیازهای 
روزانه پروتئین خانوار و پیش��گیری از بیماری ها دارای اهمیت بس��یار 
زیادی اس��ت و به منظور کاهش بیماری ها الزم است اقدام های مؤثری 
 از س��وی مس��ئوالن در راس��تای تش��ویق مردم به مصرف ماهی  انجام 

شود. 
وی با بیان اینکه آبزیان از گذشته به عنوان غذای بسیار مهمی از حیث 
داروی��ی مطرح بوده اس��ت، اف��زود: در دهه های اخیر نی��ز با توجه به 
رش��د روزافزون جمعیت و وجود س��وء تغذیه در بسیاری از نقاط دنیا 
آبزیان می توانند در مقام تأمین پروتئین مصرفی مردم از جایگاه ویژه ای 

برخوردار باشند. 
مرادی خاطرنش��ان کرد: غ��ذای پر ارزش به غذایی گفته می ش��ود که 
دارای م��واد و عناص��ر غذایی الزم برای بدن و فاق��د مواد غیر الزم و 
مضر باشد. وی با بیان اینکه امروزه 25 درصد از سهم پروتئین حیوانی 
جهان از آبزیان تأمین می شود افزود: آبزیان با دارا بودن بیشترین درصد 
پروتئین در مقایس��ه با گوشت قرمز 18 تا 24 درصد، قابلیت هضم 96 
درصد به دلیل بافت پیوندي کمتر و فقدان االس��تین، اس��یدهاي چرب 
غیر اش��باع ضروري مانند امگا 3، اس��ید آمینه هاي ض��روري بدن مانند 
لیزین، ویتامین ها از جمله ویتامین هاي محلول در چربي و مواد معدني 
مهم به ویژه آهن، ید و کلسیم از نظر غذایي داراي ارزش بسیار باالیي 

هستند. 

 زاینده رود 
س��ومین یادواره ش��هدای روس��تای دهنو از توابع شهرستان بروجن 
 در محل مس��جد جامع این روس��تا برگزار ش��د. به گزارش بس��یج استان 
چهارمحال و بختیاری، در این جمع که فرماندهان، مسئوالن ادارات، خانواده 
شهداء و جمعی از مردم شهید پرور شهرستان بروجن حضور داشتند یکی 
از استادان حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداخت و گفت : نگین درخشان 
ایران اسالمی شهیدان هستند و ما باید قدردان خانواده معظم شهداء باشیم 
که چنین شیر مردانی را پرورش دادند. حجت االسالم دکتر جعفری افزود: 
ما باید افتخار کنیم که یک ایرانی هستیم و اگر فداکاری و جانفشانی شهداء 
در طول 8 سال دفاع مقدس نبود دشمنان قسم خورده اسالم و قرآن به نیت 
پلیدخود می رس��یدند. وی ادامه داد : پیروزی این ملت در این است که از 
کشته شدن نمی ترسد و قلب ها، سینه ها و سرهایشان را در راه رضای خدا 
در برابر گلوله ها قرار دادند ولی دست از آرمان حسینی وائمه اطهار)ع( بر 

نداشتند و این رمز را از مکتبی به نام عاشورا گرفتند.
وی ب��ه فرم��وده مقام معظم رهبری مدظله العالی اش��اره ای کرد و گفت : 
شهیدان برای ما چند پیام داشتند که از آن جمله می توان به استقامت،پایداری 
و پاس��داری از آرمان های واالی انقالب اس��المی اشاره کرد. رزمندگان و 
ایثارگران با دالورمردی ها و جان فشانی های خود و پیروی ازساالر شهیدان 
و استعانت از رهبرحکیم وفرزانه انقالب با ایثارخون خود دشمن را از خاک 
میهن اسالمی بیرون راندند و برماست که با تکریم وتجلیل از این عزیزان در 

راه فرا گیر شدن فرهنگ شهید و شهادت قدمی برداریم.

مدیرکل س��تاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: 
با همکاری قابل تقدیر ش��هروندان در رعایت تردد 
زوج و ف��رد و اس��تفاده از حمل و نقل عمومی، 30 
درص��د آالیندگی های ش��هر اصفه��ان کاهش یافته 

 است. 
منص��ور شیش��ه فروش در گفتگو با ف��ارس اظهار 
داش��ت: در یازدهمین کمیته بحران اس��تان اصفهان 
که سه ساعت به طول انجامید با بررسی نتیجه اداره 
کل هواشناسی استان و نیز اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت به این جم��ع بندی رس��یدیم که وضعیت 

جوی هوا بهتر شده  است.  
وی افزود: با اقدام های خوبی که در هفته گذشته 
در اس��تانداری پیگیری شد و انجام گرفت، طرح 
زوج و فرد ک��ردن خودروها جواب داده و مردم 
مش��ارکت بسیار مطلوبی داش��ته اند و جا دارد از 

همه آنها تشکر کنیم. 
شیش��ه فروش تصریح کرد: این ط��رح در ابتدای 
راه اس��ت و امیدواریم با مشارکت مردم در آینده 
به خوبی اجرا ش��ود و م��ردم گام های مؤثری که 
تاکن��ون برداش��ته اند را همچنان در جهت ش��هر 

بدون دود بردارند.
مدی��رکل س��تاد مدیریت بحران اس��تان اصفهان 
کاه��ش تردد خودروها و کاهش تولیدات صنایع 
از جمل��ه کوره پزه��ا و کارخانه ه��ای آج��ر که 

ایج��اد کنن��ده آلودگی بودن��د را از جمله مهم ترین 
 اقدام های کاهش آالیندگی در این مدت در اصفهان 

دانست. 
وی اضاف��ه کرد: خوش��بختانه می��زان آالیندگی در 
ای��ن مدت کنترل ش��د و ب��ا اقدام های پیش��گیرانه 
هی��چ افزایش��ی در این خصوص پیدا نش��ده چنان 
که طبق گزارش��ات رس��یده 30 درص��د آالیندگی 
پی��دا ک��رده  تاکن��ون کاه��ش   از هفت��ه گذش��ته 

است. 
شیش��ه فروش ادام��ه داد: این وضعی��ت اضطرار تا 

پنج ش��نبه هفته ج��اری ادامه خواهد داش��ت و بعد 
از آن تصمیم های جدید در جلس��ه دوازدهم س��تاد 
مدیریت بحران مش��خص ش��ده و اجرایی شدن و 
 نشدن طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر مشخص 

می شود. 
وی تأکی��د ک��رد: ای��ن کمیت��ه به ص��ورت ویژه تا 
اواخ��ر هفته ب��ه کار خ��ود ادامه داد و ت��ا دو روز 
دیگر بس��ته های میان مدت و بلند مدت کاهش آثار 
آلودگ��ی هوا بر صنعت، خودروها و منابع زیس��ت 

محیطی فراهم می شود. 
مدی��رکل س��تاد مدیریت بحران اس��تان اصفهان 
از تخصیص اعتبار برای احداث دس��تگاه پایش 
آلودگی هوا در س��طح اس��تان خب��ر داد و گفت: 
به زودی دس��تگاه پایش س��نجش های جدید در 

اصفهان نصب خواهد شد.
وی با تأکید بر اینک��ه باید از مردم قدردانی کرد 
افزود: در این مدت مس��ئوالن و نیز اعضای ستاد 
مدیری��ت بحران به طور ش��بانه روزی با حضور 
در اس��تانداری اصفهان با هم��کاری و هم گرایی 
ب��ا هم وضعیت اضطراری آلودگ��ی هوا را دنبال 
کرده و همواره س��عی کرده  اند ت��ا حد ممکن با 
بهتری��ن تصمیم ه��ا در کاه��ش آالیندگی ه��ا به 
 نحوی که مردم کمتر متضرر شوند تصمیم گیری 

کنند. 

مديركل مديريت بحران:

کاهش 30 درصدي آاليندگي ها در شهر اصفهان
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کمال الدين بهزاد 
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مش��هورترین نقاش مینیاتورساز ایرانی 
 در ق��رن ده��م هجری. تاریخ تولد و وفاتش معلوم نیس��ت، بقولی در
942 ه�. ق. درگذشت. استاد او به قولی امیر روح اله معروف به میرک 
نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا، و به قول دیگر پیر سید احمد 

تبریزی بود و کسان دیگری را نیز نام برده اند. 
چیزی نگذش��ت که نزد امیر علیشیر نوایی و س��پس در دربار سلطان 
حسین بایقرا در هرات تقرب یافت. و پس از بر افتادن تیموریان سلسله 
تیموریان خراسان به دست محمد شیبانی شیبک خان ازبک همچنان در 
هرات ماند و بعد از استیالی شاه اسماعیل اول صفوی بر ازبکان، همراه 
وی به تبریز رفت و در 928 ه�. ق. به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب 
گردید. در دوره ش��اه طهماس��ب صفوی نیز در کمال عزت و احترام 
می زیست و سرانجام در تبریز درگذشت. و در همان جا در جوار کمال 
الدین خجندی شاعر مدفون شد و نیز گفته اند که در هرات درگذشت 

و در همانجا به خاک سپرده شد.
آثار بهزاد: نظر به ش��هرت بهزاد طی قرنها کسان بسیاری کارهای او را 
تقلید کرده اند و نامش را بر تصویرهای بی شمار گذاشته اند از این رو 
تمیز دادن تصویرهای اصلی او کار دش��واری اس��ت. این تحقیقات به 
خصوص پس از برپا شدن نمایشگاه هنر ایرانی در لندن )1931 م.( تا 

حدی به نتیجه رسیده است. 
اس��اس اطالعاتی که از کار او در دس��ت است تصویرهایی است که با 
امضای اصیل او در نسخه ای از بوستان سعدی نقش شده. و اینک در 
کتابخانه ملی قاهره مخزون است. شیوه به کار بردن رنگهای گوناگون 
و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگها حکایت 
می کند. از این تصویرها چنین برمی آید که بهزاد بیشتر به رنگ های به 
اصطالح »سرد« تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگهای »گرم« 
در کنار آنها، به آنها تعادل بخش��یده است. تناسب یک یک اجزای هر 
تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت انگیز است. شاخه های پرشکوفه و 
نقش کاشی ها و فرش های پرزیور زمینه تصویرها نمودار ذوق تزیینی و 
ظرافت بی حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع بینی اوست که 
کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع بینی 
به خصوص در تصویرهایی به چش��م می خورد که جنبه درباری ندارد 
و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. دیگر اینکه صورت 
آدم ها به صورت عروسک وار و یکنواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه 
نیست. بلکه هر صورتی نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در 
آن دیده می ش��ود. آدمها در حال استراحت نیز شکل و حاالتی طبیعی 
دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوب است امضای مطمئنی دیده 
می شود. به این جهت، تنها سبک تصویرها )ترکیب بی مانند نقش های 
تزئینی با صحنه های واقعی( می تواند راهنمائی برای تمیز دادن کارهای 
اصیل او به شمار آید. در میان تصویرهای بی شماری که در کتاب ها یا 
جداگانه به نام بهزاد موجود اس��ت اختالف عقیده میان خبرگان بسیار 
اس��ت. اما به هرحال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشند 

وابسته به مکتب او هستند. 
نفوذ بهزاد بیش از هر چیزی در کار ش��اگردان او دیده می شود. برخی 
از شاگردانش، مانند قاسم علی و آقا میرک، در کار خود بیش و کم به 
پای استاد رسیدند. با آنکه در زمان صفویه سبک مینیاتورسازی بار دیگر 
دچار تحول شد، نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به 
چشم می خورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در 

دربار خاندان شیبانی پرورش دادند.

استاد خالقی کيست؟
استاد مظهر خالقی پس از زنده یاد سید علی اصغر کردستانی، به عنوان 
استاد مسلم آواز کردی معاصر معروف است، زیرا بیشتر کردها معتقدند که 
صدای محزون و لحن دلنشین او هر شنونده ای را مجذوب و محظوظ 
می کند. در صورتی که حضور پرشور و فعالیت جدی هنرمندان کرد در 
موسیقی معاصر ایران پس از انقالب بسیار مشهود و انکار ناپذیر است، 
هنرمندانی از چند نسل مختلف مانند: یوسف زمانی، میرزاده، فرج پوری، 
ناظری، کامکار و...، که البته برادران یوس��ف زمانی را جزو بنیان گذاران 
موس��یقی کردی به ش��یوه ای علمی و آکادمیک در ایران می شناسند. با 
وجودی که درباره موس��یقی کردی، منب��ع و ماخذ جامع و یا اطالعات 
منظم و مدونی در دست نیست، اما در موسیقی معاصر ایران بیشتر استادان 
و صاحب نظران به قدمت و غنای موسیقی کردی اعتراف می کنند، زیرا 
ملودی، ریتم و رنگ یا ضربی موسیقی کردی را در کمتر کسی هست که 

در گوشه های موسیقی ملی ایران بارها نشنیده باشد. 
درباره مظهر خالقی، هنرمندان کرد و صاحب نظران چنین می گویند: دکتر 
بهمن کاظمی، محقق موسیقی کردی، معتقد است که اندیشه و عقاید این 
استاد برجسته موسیقی معاصر کردی بدون شک برای نسل جوان منبعی 
مفید و آموزنده خواهد بود، زیرا خالقی به وجود نسل جوان برای اعتال 
و شکوفایی هر چه بیشتر موسیقی کردی در سطح بین المللی امید وافر 
دارد. جمشید عندلیبی، آوازهای او را عامل شهرت و سوء استفاده بسیاری 
از هنرمن��دان می داند که در غیبت او با بازس��ازی و گاه کپی نغمه ها و 
آهنگ ها به س��ود جویی ازخالقی پرداخته اند. کیخسرو پور ناظری، بر 
این عقیده اس��ت که وجود هنرمند واالمقام و بزرگی مانند خالقی برای 
موس��قی امروز کردستان ضرورتی غیر قابل انکار است و حضور دوباره 
او می تواند موجب ایجاد رشد و خالقیت در آواز کردی امروز، به عنوان 
بخشی از موسیقی نواحی ایران زمین باشد. سعید فرج پوری باور دارد که 
اجرای مجدد خالقی مشابه موجی نو در موسیقی کردی است که مخاطبان، 

موسیقی اصیل کردی را از زبان راوی صادق آن می شنوند. 
مظهر خالقی را به عنوان راوی صادق فرهنگ و هنر کرد می شناسیم که 
صدایش یاد آورنده خاطرات تلخ و ش��یرین تاریخ پر فراز و نشیب کرد 
است و نغمه او آواز آزادی و عشق است و اگر این بلبل عاشق و بی قرار 
سال هاست خاموش است، زیرا در میان مردمانش موسم گل نیافته است.  
مظهر خالقی در ش��هریور سال 1318 در س��نندج - در میان خانواده ای 
از مش��ایخ کردستان - دیده به جهان گشود. در اعوان جوانی نخست به 

مدت 11 سال به آموختن 
و فراگیری موسیقی اصیل 
ایرانی و تمرین سبک ها 
آواز  ردیف ه��ای  و 
فارسی پرداخت و اولین 
اج��رای آواز او در اواخر 
دهه سی در رادیو سنندج 
به زبان فارسی ضبط شده 
است. وی سپس در رشته 
فیزیک در دانشگاه تهران 
ادامه تحصیل داد و بنا به 

تحصیالت دانشگاهی ابتدا در دبیرستان های تجریش و شمیران دبیر درس 
ترمودینامیک بود، اما دوس��تی با شاد روان انجوی شیرازی او را به رادیو 
کشانید تا به ترجمه مطالب ادبی و هنری زبان کردی بپردازد. خالقی پس 
از ضبط و اجرای بیش از 250 آهنگ فولکلور و ترانه های اصیل کردی، 
در اواس��ط دهه 50 مدیریت سازمان رادیو و تلویزیون کرمانشاه را عهده 
دار می شود و بنا بر یک سوء تفاهم در دوران انقالب، به اتهام همکاری 
احتمالی او، به عنوان یکی از مدیران ارش��د دستگاه دولت شاهنشاهی با 
ساواک، دستگیر و چند هفته ای زندانی می شود و آن برچسب سیاسی و 

هاله ابهام موجب رنجش خالقی و قهر او از عرصه هنر شد. 

نقطه

هنر اثر تولستوی از جمله آثار کالسیک در فهم معنا و چیستی 
هنر است. برای آنان که مجال یا حوصله مطالعه کامل این اثر را 
ندارند خواندن این گزیده خود نعمتی است. کاش خالصه ای 
از تمام آثار بزرگ در ش��بکه اینترنت به زبان فارسی موجود 
بود تا می توانستیم دانشجویان را به راحتی ترغیب به خواندن 
ای��ن آثار کنیم. ب��ه خصوص اینکه ام��روز وقت هم محدود 
است و نوش��ته های خوب بسیار و نامحدود. آنان که دستی 
بر قلم دارند تهیه اینگونه خالصه را کار کم ارزشی ندانند و به 
خصوص به جنبه های آموزشی آن بیندیشند،  البته اگر توان 

اینکار را دارند. 
مقصود از هنر، منظور از هنر خوب و مفید، هنری كه به نام 

وی می بايستی قربانی ها داد، چیست؟
برای این که هنر را به طور دقیق تعریف کنیم، پیش از همه الزم 
است که به آن، همچون یک وسیله کسب لذت ننگریم، بلکه 
هنر را یکی از شرایط حیات بشری بشناسیم. زیرا اگر هنرها 
»فراهم آورنده لذت برای آفریننده و تأثیر لذت بخش جهت 
بینندگان و ش��نوندگان باشند و برای آن ها متضمن هیچگونه 
سود شخصی نباشد، شعبده بازی و حرکت های ژیمناستیک و 
فعالیت های دیگر را که سازنده هنر نیستند، می توان هنر شمرد 
و برعکس، بسیاری از موضوع های دیگر را که از آن ها تأثرات 
ناگوار می گیریم. به عنوان مث��ال منظره غم انگیز و آمیخته به  
شقاوتی را که در توصیفی شاعرانه می بینیم... و بی گفتگو اثری 

هنری است- بایستی هنر نشمرد.«
آن��گاه که به زندگی این چنین نگریس��تیم، ناگزیریم که هنر 
را یک��ی از وس��ایل ارتباط میان انس��ان ها بدانی��م. هریک از 
محصوالت هنر، این نتیجه را دارد که گیرنده تأثیر آن محصول 
هنری، با به  وجود آورنده هنر و با تمام کس��انی که در عصر 
او، پی��ش او و ی��ا بعد از او همان تأثیر هن��ری را گرفته اند و 
یا خواهند گرفت، رابطه خاص��ی پیدا می کند. به همان  دلیل 
که س��خن افکار و تجربیات انسان ها را انتقال می دهد و برای 
اتحاد و همبستگی افراد وسیله ای به شمار می رود، هنر نیز چنین 
کاری را انجام می دهد. صفت ویژه این وس��یله ارتباط که آن 
را از وسیله دیگر، یعنی سخن، متمایز می سازد، این است که 
انسان به یاری »کالم« افکار خویش و توسط هنر احساس های 

خود را به دیگری انتقال می دهد.
فعالیت هنر، بر بنیاد این استعداد انسان قرار دارد که انسان، با 
گرفتن شرح احساس های انسان دیگر، از راه شنیدن یا دیدن، 
می تواند همان احساس��ی را که ش��خص بیان کننده و شرح 
دهنده تجربه کرده بود، وی نیز همان احساس را تجربه نماید. 
بر این خاصیت انس��ان ها، یعنی پذیرفتن سرایت احساسات 
انس��ان های دیگر اس��ت که فعالیت هنر بنیان دارد. هنر آنگاه 
آغاز می گردد که انسانی، با قصد انتقال احساسی که خود آن 
را تجربه کرده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به 
یاری نشانه های معروف و شناخته شدة ظاهری، بیانش کند. 
لحظه ای که به بینندگان و ش��نوندگان، همان احساسی که به 
مصنف دست داده است، سرایت می کند، همان لحظه هنر را 
در اختیار خود داریم. فعالیت هنر یعنی: انسان احساسی را که 
از قبل تجربه کرده است، در خود بیدار کند و با برانگیختن آن 
به وسیلة حرکت ها، اشاره ها، خط ها، رنگ ها، صداها، نقش ها 

و کلمات؛ به نحوی که دیگران نیز بتوانند همان احس��اس را 
تجربه کنند، آن را به س��ایرین منتقل س��ازد. هنر یک فعالیت 
انس��انی و عبارت از این است که: انسانی آگاهانه و یه  یاری 
عالمت های مشخصة ظاهری، احساس هایی را که خود تجربه 
کرده است، به دیگران انتقال دهد، به طوری که این احساس ها 
به ایشان سرایت کند و آن ها نیز آن احساس ها را تجربه نمایند 
و از همان مراحل حس��ی که او گذشته است، بگذارد. هنر... 
لذت نیست، بلکة وسیلة ارتباط انسان هاست. برای حیات بشر 
و برای سیر به سوی فرد و جامعة انسانی، موضوعی ضروری 
و الزم اس��ت، زیرا افراد بش��ر را با احس��اس هایی یکسان به 

یکدیگر پیوند می دهد.
به جای آن فعالیت هنر که هدفش انتقال احساس��ات عالی تر 
بود... فعالیتی پدید آمده است که مقصودش اعطای بزرگترین 
لذت، به جماعت معینی از انسان هاست. و بر همین اساس، از 
حوزة عظیم هنر، تنها آن قسمت مجزا شد و عنوان هنر یافت 
که به گروه مخصوصی لذت می بخشید. این مسخ هنر، خود 
هنر را نیز تضعیف کرد و تا سرحد انهدام تحلیل برد. نخستین 
نتیجة تجزیة هنر این بود: هنر از مضامین اختصاصی و بی حد 
متنوع و عمیق )انس��انی( خویش محروم شد. نتیجة دوم این 
بود: هنر که به هیچ کس جز دستة کوچکی از مردمان، توجه 
نداشت، زیبایی شکل را از دست داد و مصنوعی و پیچیده و 
مبهم شد. نتیجة سوم، یا نتیجة بزرگ آن این بود که: خلوص 
و بی ریایی خود را از دس��ت داد و فرضی و اس��تداللی شد. 
محصول حقیقی هنر، فقط آن اس��ت که احساس های نو را، 
آن چنان احساساتی را که تاکنون انسان ها تجربه اش ننموده اند 

انتقال دهد.
هنر... هر اندازه که بیش��تر به محدودی��ت و انحصار گراییده 
شود، در همان حال بغرنج تر و مبهم تر و مصنوعی تر گردیده. 
مضامین این هنر که روز به روز محدوتر ش��ده، س��رانجام به 
مرحله ای رسیده که در نظر هنرمندان طبقات ممتاز، همه چیز 
گفته شده است و چیز تازه ای باقی نمانده تا گفته شود. از این 
رو، برای آن که هنر را تازگی بخشد، در جستجوی شکل ها و 

قالب های تازه برمی آیند. 
هنر فاسد ممکن است برای عده ای قابل فهم باشد، ولی هنر 
خوب، همیشه برای همة مردم قابل درک است. اظهار می دارند 
ب��رای فهمیدن آثار هنری الزم اس��ت آنها را بارها، بخوانیم و 
ببینیم و بشنویم. ولی معنی این کار، توضیح دادن و بیان کردن 
نیست، بلکه تربیت اس��ت و مردم را برای بدترین کارها نیز 
می توان تربیت کرد. ممکن است نطقی که به زبان چینی بیان 
ش��ده است، زیبا باش��د، ولی برای من، اگر زبان چینی ندانم، 
نامفهوم خواهد بود. لیکن محصول هنر را این حقیقت مسلم، 
از دیگر کوشش های معنوی ممتاز ساخته است که زبان آن را 
همه می فهمند و به همه بی تفاوت، س��رایت می کند. سرشک 
و خن��دة مرد چینی، به اندازة اش��ک و خندة مرد روس��ی به 
من س��رایت می کند. موضوع های ب��زرگ هنری، فقط به این 
دلیل بزرگ اس��ت که قابل فهم و ادراک همگان اس��ت. کار 
هنر این اس��ت: آنچه را که ممکن اس��ت در قالب استدالل و 
تعقل، نامفهموم و دور از دسترس باقی بماند، مفهوم سازد و 
در دسترس همة مردم قرار دهد. وقتی انسان تأثیری را که در 
حقیقت هنری است، می گیرد، تصور می کند این حالت را از 
قبل در خود احساس می کرده، اما از بیان آن عاجز بوده است.

هنر ملی، فقط به وجود می آید که انسانی از زمرة تودة مردم، 

ضرورت انتقال احس��اس نیرومندی را که خود تجربه کرده 
است، دریابد. لیکن ایجاد هنر طبقات دولتمند، نه به این جهت 
است که هنرمند ضرورت آن را احساس می کند، بلکه سبب 
اصلی پیدایش آن این اس��ت که افراد طبقات عالیه، خواستار 
س��رگرمی و تفریح اند و برای این کار مزد کافی نیز می دهند. 
افراد طبقات ثروتمند از هنر خواس��تار انتقال احس��اس هایی 
هس��تند که مورد پسند ایشان باشد و هنرمندان نیز می کوشند 
ای��ن خواس��ت ها را برآورن��د. ولی ارضای ای��ن خواهش ها 
 بس دش��وار اس��ت. زیرا دولتمن��دان که عمر خوی��ش را با 
تن پروری و عشرت به سر می برند، پیوسته از هنر، سرگرمی های 
ت��ازه می طلبند. این را نیز باید گفت ک��ه آفریدن هنر، گرچه 
 از نوع پس��ت ترین هنرها باش��د، به خواهش دل امکان پذیر 

نیست. 
از این رو، هنرمندان برای اقن��اع تمایالت افراد طبقات عالیه، 
ناگزیر از ابداع شیوه هایی بودند که به یاری آن ها موضوعاتی 

ش��بیه هن��ر ب��ه وجود 
آورند. 

هن��ر در جامعة م��ا، تا 
آن حد تباه ش��ده است 
که هن��ر بد، نه تنها هنر 
خوب به شمار می رود، 
بلکه مفهوم خود هنر نیز 
از میان رفته است. از این 
رو، برای آن که سخن از 
هنر جامعة خود گوییم، 
پیش از همه الزم است 
ک��ه هنر حقیق��ی را از 
تقلبات هنری جدا کنیم. 
عالمتی که هنر واقعی را 
از تقلبات هنری تفکیک 
ش��اخص  این  می کند، 
اس��ت:  ناپذیر  تردی��د 
مس��ری بودن هنر. اگر 
انسانی به هنگام خواندن 
و دی��دن و ش��نیدن اثر 
روحی  حالت  انسان،... 
خاصی را دریابد که او 

را با س��ازندة اثر و افراد دیگری ک��ه مانند او، موضوع هنر را 
دریافته اند، متحد سازد، موضوعی که چنین حالتی را به وجود 

می آورد، موضوع هنری است.
خصوصیت اساسی احساسی هنری این است که دارندة آن به 
حدی با هنرمند متحد می ش��ود که موضوع مورد ادراک خود 
را س��اخته و پرداختة خود می پندارد و دیگری را سازندة آن 
نمی داند. در نظر وی، آنچ��ه این موضوع بیان می کند، همان 
اس��ت ک��ه او از مدت ها پی��ش، خود می خواس��ته بیان کند. 
محص��ول حقیقی هنر، این تأثیر را دارد که در ش��عور ادراک 
کنن��ده، حد فاصل میان او و هنرمند، نه تنها بین او و هنرمند، 
بلکه بین او و همة کس��انی که در حال ادراک همان محصول 
هنر هستند، از میان برمی خیزد. در این آزادی شخصیت، یعنی 
رهایی شخصیت انسان منفرد از قید عزلت و تنهایی و در این 
اختالط و اتحاد شخصیت فرد با شخصیت افراد دیگر است که 
نیروی اساسی جذبه و صفت برجستة هنر نهفته است. هنرمند 

بایس��تی برای بیان احساسی که انتقال می دهد، یک ضرورت 
باطنی احساس کند.

از لحاظ محتوا، هنر خوب يا بد، كدام است؟
هنر یکی از وس��ایل ارتباط انسان ها با یکدیگر و از موجبات 
ترقی، یعنی: پیشرفت به سوی کمال است. هنر به افراد نسل 
هر عصر امکان می دهد تا احساساتی را که انسان های پیشین 
دریافته اند و احساساتی را که هم اکنون بهترین و پیشروترین 
افراد تجربه می کنند، دریابند. همچنان که در کار دانش، تکاملی 
تدریجی صورت می پذیرد، یعنی همان گونه که علم صحیح تر 
و ضروری تر، دانش ناق��ص و غیر ضروری را از راه خویش 
می راند و به جایش می نشیند، در مورد احساسات نیز، به وسیلة 
هنر، تکاملی تدریجی رخ می دهد و این تکامل، احساس هایی 
به نس��بت بد و پس��ت را که برای به روزی آدمیان کمتر مورد 
لزوم اند، از میان برمی دارد تا راه احساسات بهتری را که به کار 
این نیک بختی بیشتر می خورند، بگشاید. این است رسالت هنر. 
از این رو، هر اندازه هنر 
از نظر محتوا بهتر باشد، 
به همان نسبت نیز این 
انجام  بهتر  رس��الت را 
می ده��د. در ه��ر زمان 
تاریخ��ی مش��خص و 
در ه��ر ی��ک از جوامع 
بشری، ادراک عالی تری 
از معنای حیات وجود 
دارد ک��ه اف��راد جامعه، 
ب��ه آن دس��ت یافته اند 
ای��ن ادراک عالی تر،  و 
بزرگ ترین س��عادتی را 
که جامع��ه در تکاپوی 
تحصیل آن است، تعیین 
ادراک،  ای��ن  می کن��د. 
ش��عور دینی یک عصر 
و جامعة معین اس��ت. 
ش��عور دینی عصر ما، 
از نظر مص��داق کلی و 
عموم��ی آن، آگاهی بر 
این واقعیت اس��ت که 
سعادت ما، یعنی سعادت مادی و معنوی و فردی و عمومی و 
موقت و دائم ما، در زندگی برادرانة همة انس��ان ها و در اتحاد 

محبت آمیز آن هاست.
هنر لذت و س��رگرمی نیست، هنر موضوع بزرگی است. هنر 
یک عضو حیات انسانی است که شعور معقول انسان ها رابه 
حوزة احساس منتقل می کند. رسالت هنر در زمان ما عبارت 
از این اس��ت که از حوزة عقل، این حقیقت را که س��عادت 
انس��ان ها در اتحاد آن ها با یکدیگر اس��ت، به حوزة احساس 
انتقال دهد و به جای زور و تعدی کنونی... سلطنت محبت را 
مستقر سازد. همان محبتی که در نظر همة ما عالی ترین هدف 

حیات بشری است.
شاید در آینده، علم راه آرمان های نو و عالی تر را به روی هنر 
بگشاید و هنر آن ها را تحقق بخشد، لیکن در عصر ما رسالت 
هنر روشن و مشخص است: رسالت هنر...تحقق اتحاد برادرانة 

انسان هاست.

پرسش

ام��روزه گرافی��ک به عن��وان یک��ی از مهم ترین عوامل 
تبلی��غ، پیام رس��انی و نش��ر دانش سیاس��ی، اجتماعی 
از  پیش��رفته  جوام��ع  در  و  می باش��د  فرهنگ��ی  و 
 مهم ترین ارکان تش��کیل دهنده ی��ک زندگی اجتماعی 

است. 
طراح��ی گرافی��ک در اعالن های تبلیغات��ی و تجاری 
تلویزیون، سینما، بسته بندی کاالها، عالمت های راهنمایی 
و رانندگ��ی، ویترین مغازه ها، تزئی��ن خیابانی و مکان 
عمومی نظیر هتل ها، فرودگاه ها و متروها، رستوران ها و 
پارک ها، فروشگاه ها و اماکن مختلف ورزشی هنری و 
فرهنگی، نوشته ها و تبلیغات بدنه ساختمان ها و وسایل 
نقلی��ه مثل اتوبوس ها، ترن ها و هواپیماها، بیل بردها و 
گرافیک در ابعاد بزرگ و نقاشی دیواری، پیکتو گرام ها و 

نشانه های نمادین، نقش عمده ای  دارد. 
گرافیک محیطی به عنوان یکی از ش��اخه های گرافیک 
در رس��یدن به اهداف باال نقش به سزائی دارد و بخش 
عم��ده ای از فعالیت های تبلیغاتی و تج��اری را در بر 
می گی��رد. محیط اطراف ما خانه ای ک��ه در آن زندگی 
می کنیم خیابانی که درآن تردد می کنیم فضای س��بزی 
ک��ه در آن قدم می زنی��م، پارکی که برای تفریح به آنجا 
می روی��م، همه نیاز به برق��راری روابط منطقی فرمی و 
روابط س��ازمان بندی دقیق بر مبنای اصول و مبانی بیان 
بصری دارند. انسان به واسطه گرافیک محیطی با محیط 
پیرامون خود سخن می گوید، و با دیگران ارتباط برقرار 
می کن��د.  گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و 
دلنشین برای افراد جامعه نقش مؤثر دارد. محیط مناسب 
یعنی فضایی که بش��ر در آن بتواند فارغ از فش��ارهای 
ناخواس��ته روانی رش��د کرده و شکوفا ش��ود و این از 
خواسته های عقالنی و منطقی هر جامعه است. گرافیک 

محی��ط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا 
اس��ت. مقصود از تمام طرح های گرافیکی برای محیط 
داخلی و خارجی - ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط 
و سالم و قانع کننده است گرافیک محیطی را می توان به 
دو گونه گرافیک محیطی دو بعدی یا مسطح و سه بعدی 

یا حجمی تقسیم کرد. 
مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیبا سازی، نظم 
و انس��جام بخشیدن به فضای شهری و گسترش حیطه 
فعالیت هنر گرافیک، از اهداف گرافیک محیطی به شمار 
می رود. گرافیک محیطی می تواند جنبه های مختلفی  
داشته باشد: جنبه اطالع رسانی و یا حالت تأکید یا هشدار 
نس��بت به موضوعی داشته باش��د. جنبه فرهنگی مانند 
تبلیغات ش��هری در مورد تئاتر و سینما، جنبه آموزشی، 
جنبه تبلیغاتی و جنبه اجتماعی داشته باشد، مانند تبلیغات 

علیه مصرف سیگار در سطح  شهر.
جنبه زیبایی و هنری و زیباسازی محیط را داشته  باشد. 
تعادل تناس��ب تأکید تداوم وحدت و تنوع  اصول یک 
سازمان بندی درست هس��تند. رنگ، نور، شکل، خط، 
نقطه، سطح، بافت و فضا  به کمک آنها می آیند تا اثری 

مطلوب و زیبا پدید آید.

نقاش��ی قهوه خانه نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با 
مضمون های رزمی، مذهبی و بزمی است که در دوران 
جنبش مش��روطیت بر اساس سنت های هنر مردمی و 
دینی و با اثرپذیری از نقاش��ی طبیعت گرایانه مرسوم 
آن زمان، به دس��ت هنرمندانی مکت��ب ندیده پدیدار 
 شد. خاستگاه و زمینه ساز این هنر نقاشی، سنت کهن 
قصه خوانی و مرثیه س��رایی و تعزیه خوانی در ایران 
بوده اس��ت و پیش��ینه اش به قرنها پیش از پدید آمدن 
قهوه خانه می رسد. نقاشی قهوه خانه، بازتابی اصیل و 
صادق از هنر هنرمندانی عاشق، تنها و دلسوخته است. 
هنرمندانی مظلوم و محروم از تبار مردم ساده دل و آیینه 
صفت کوچه و بازار، آنانی که از پس قرنها سکوت، زیر 
سقف تاریک قهوه خانه ها در خلوت عارفانه تکیه ها 
و حسینیه ها، در سر هر کوی و برزنی، چشم در چشم 
م��ردم دوختند و در محفل پر انس و الفت آنان، بغض 
معصومانه شان را یکباره شکستند. در ستایش راستی ها 
و مردانگی ها نقش��ها زدند و حکایت کژیها و پلیدیها 
کردند. رنگ س��رخی نش��اندند بر تن بوم و دیوار که 
گویی لخته لخته خونهای خشکیده مظلومیت های از 
یاد رفته بود و رنگ سبزی گزیدند به پاس یاد بهار سر 
سبز و پر طراوت روح و اندیشه راستان و آزادگانی که 
در جان و دل و خیال و باور مردم قرنهای قرن، نس��ل 
به نسل، سینه به سینه، تا به روزگارشان به یادگار مانده 
بود و چه جاودانه و همیشه پایدار و ماندنی. هنرمندانی 
عاشق و صادق آمدند، با کوله باری از محنت و تنهایی 
و دلتنگی، با چشمانی خیس و پر گریه به دشت سرخ 
کربال رفتند، به یاری آزادگان، رو سوی شاهنامه نهادند، 
هم��ه یالن و پهلوانان آزاده ای��ن مرز و بوم را به یاری 
طلبیدند، همرزم رس��تم شدند، همراز سیاوش مظلوم.  

هنرمندانی دلسوخته و وارسته، در این روزگار آستین 
باال زدند تا که ذوق و هنر بی ادعایشان پاسخی بر شور 
و شیدایی و بیداری مردم باشد و غیرتی در خلق هنری 
سراسر شیفتگی و خلوص، آن هم به جبران روزگاران 
دراز س��کوت و بی اعتنایی ه��ا و آن همه تحقیرها و 
نادیده انگاشتن های ذوق و اعتقاد و باور مردم، مردمی 
که همیشه الهام دهنده اصلی باروری و استمرار هنر و 
فرهنگ این دیار بوده اند. نقاشی قهوه خانه پدیده ای 
نوظهور در تاریخ نقاشی این دیار بود که همراه با حفظ 
تمامی ارزش های منطقی هنر مذهبی و س��نتی ایران، 
به ضرورت نیاز و خواس��ت مردم و ب��ه پاس احترام 
به باورهای مردم متولد شد. مردمی که شمایل مقدس 
امامان بزرگوارش��ان، تصاویر حماسه های جانبازی و 
ایثار پیشوایان دینی شان را، نه به دلیل آذین و نقش و 
نگاری، که به دلیل حرمت ایمانشان و برآوردن نذر و 
نیازشان می خواستند. مردمی که در راستای گذر زمان، 
یالن و آزادگان شاهنامه حکیم توس را از خیال به نقش 
می طلبیدند، تا مگر در همدلی و مونس��ی با راستان و 
پهلوانان ش��اهنامه، غرور ملی از کف رفته خویش را 
باز یابند و رس��تمی را طلب می کردند تا مگر بیاید و 
داد از بیدادگران زمانه ش��ان بگیرد. خیالی که چون در 
چهار دیواری بس��ته و بی نور قه��وه خانه ها به نقش 
می نشست، بی شمار دریچه های پر نور سرزمین های 
پرآفتاب رزمگاه های نبرد را بر روی همگان می گشود، 
خیالی که هنرمندان عاشق را به دشت کربال می برد، در 
نیمروز نبردی جاودانه و ابدی در چشم تاریخ، خیالی 
که خون سرخ سیاوش را چون بر زمین تفته و خشک 
بدگمانی ها و تهمت ها می ریخت، دش��تی از سبزه و 

گل می آفرید.

نقاشي قهوه خانه اي چيست ؟آشنايی با گرافيک محيطی 

ابالغ وقت دادرسی
6/327 کالس��ه پرونده: 1088/88 ح/ 6، وقت رسیدگی: 89/10/25 
ساعت 8/30 صبح، خواهان: شرکت قله مکانیک ایران با وکالت آقای 
س��ید محمد میرزاده، خوانده: محمدرضا حیدری فرزند احمد فعاًل 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ دویست و سی و هشت میلیون 
و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و سی و چهار ریال به عنوان اصل 
خواس��ته به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، خواهان 
دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 8481   فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصی
8/298 ش��ماره: 10465 چ��ون تحدید حدود یک��درب باغ معروف 
پای پل چهار قفیزی ش��ماره پالک 297 فرعی از 76 اصلی واقع در 
ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم بیگم جاللی 

موغاری در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 
10 صبح روز 89/10/30 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب ای��ن آگهی به کلیه مالکین و مجاوری��ن و صاحبان امالک 
اخط��ار میگردد که در س��اعت و روز مقرر در ای��ن آگهی در محل 
حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار:  89/9/15

م الف/ 517                  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
9/173 چ��ون آقای ابوالفضل قائد رحمتی فرزند درویش ش��کایتی 
علیه آقایان 1- حس��ن طاه��ری 2- محمود مدنی مبنی بر اخالل در 
نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعالیت در شرکت های هرمی مطرح 
نموده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 890986 ک 121 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای روز 1389/10/29 ساعت 10 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 

بعم��ل می آی��د جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11835 توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزايده
9/198 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 786-4088 بموجب 
پرونده کالس��ه ش��ماره 786-4088 تمامت شش��دانگ آپارتمان به 
شماره پالک ثبتی 26/6211 مجزی شده از 26/5148 بخش 14 مورد 
ثبت صفحه 315 دفتر امالک 716 و 2/5 حبه از شش��دانگ مغازه به 
ش��ماره پالک 26/6210 مجزی شده از 26/5148 مورد ثبت صفحه 
315 دفت��ر امالک 716 به نش��انی اصفهان- می��دان جمهوری- حد 
فاص��ل فروغی و رباط- کوچه ش��هبازی- نبش کوچه اول- مجتمع 
صدرا ملکی آقای علی ش��یروانی که قباًل طی نامه شماره 6123/غ-

89/3/8 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان در قبال طلب 
خانم بهج��ت حاجی باقری توقیف گردیده و طبق نظر کارش��ناس 
رس��می آپارتمان در ضلع شمال طبقه اول س��اختمان 5 طبقه که به 
اس��کلت بتنی و س��قف تیرچه و بلوک و با نمای سنگ در شمال و 
آجر در ضلع جنوب بنا ش��ده ق��رار دارد، درب و پنجره های در نما 
آلمینیومی و دربهای داخلی و ورودی آپارتمان چوبی می باشد. کف 
البی و پارکینگ س��نگ و بدنه دیوارها س��رامیک است. مساحت آن 

77/14 مترمربع است که 1/72 مترمربع آن تراس و مقدار 5/5 مترمربع 
در فضای کوچه پیشرفتگی داشته و شامل پارکینگ و قدر الحصه از 
عرصه مشاعی و مشاعات می باشد. مجتمع دارای اشتراکات شهری و 
پایان ساخت شماره 7/87/20875 مورخ 87/8/16 است و ششدانگ 
مغازه فوق االش��اره با قدر الحصه از عرصه و مشاعی و مشاعات در 
طبقه همکف مجتمع فوق قرار گرفته و دارای 19 مترمربع مس��احت 
می باش��د از س��اعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 89/10/4 در اداره 
اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
چهارراه حمزه اصفهانی از طریق مزایده فروخته می ش��ود. مزایده از 
مبل��غ پایه 624/895/833 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د 
به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت 
پرداخ��ت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب 
و یا حق اش��تراک و مصرف در صورت��ی که مورد مزایده دارای آنها 
باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه ه��ای فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
مورخ 89/9/15 درج و منتش��ر می گ��ردد و در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد.
م الف/ 11979 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

هنر چیست؟



 6Monday 6 December 2010      دوشنبه 15 آذر 1389/ 29 ذالحجه1431/ شماره 409               
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در واپس��ین روزهای آبان ماه سال جاری نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی، با رأی مثب��ت به حذف 
بند ه��ای »ج« و »د« از م��اده 135الیحه برنامه پنجم 
توسعه، طرح خروج دام مازاد از جنگل و مرتع را به 
بایگانی سپردند و بدین  ترتیب موادی که می توانست 
ت��ا حدی روند تخریب ش��تابناک جنگل ها و مراتع 

کشور را کاهش دهد، از جرگه قانون خارج شد.
این در حالی اس��ت که معاون منطقه های مرطوب و 
نیمه مرطوب س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور، مرداد ماه امسال اعالم کرده بود که 3 میلیون 
و 80  هزار واحد دامی در جنگل های ش��مال وجود 

دارد. 
به گفته وی، خس��ارت ناشی از وجود این تعداد دام 
در جنگل س��االنه بالغ بر 320 میلیارد تومان اس��ت. 
جالب اس��ت بدانید درآمد این دام ها، ساالنه حدود 
31 میلیارد و 900  میلیون تومان اس��ت. اکنون با این 
تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی، جنگل ها 
و مراتع کش��ور بیش از هر زمان دیگری در معرض 
تخریب قرار گرفته اس��ت. نکته قاب��ل تأمل اینکه، 
هرچند معمول است هنگام طرح، تصویب یا حذف 
مواد قانونی مرتبط با منابع طبیعی، نماینده س��ازمان 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری کش��ور با حضور در 
مجل��س از مصالح و منافع مناب��ع طبیعی دفاع کند، 
اما بررس��ی ها حاکی از آن است که نماینده سازمان 
جنگل ها و مراتع هنگام حذف این دو بند در مجلس 
حضور نداشته اس��ت. این تصمیم گیری مجلس در 
غی��اب نماینده س��ازمان جنگل  ه��ا و مراتع بیش از 
هر چیز ی��ادآور این جمله مهندس خداکرم جاللی، 
یکی از رؤسای پیشین سازمان جنگل ها و مراتع در 
نشست رؤسای سابق س��ازمان جنگل ها و مراتع با 
رئیس فعلی این س��ازمان اس��ت که گفته بود: منابع 

طبیعی به واقع بی کس است!.
در عی��ن حال کارشناس��ان می کوش��ند نس��بت به 
خطرهایی که این تصمیم مجلس متوجه منابع طبیعی 
کشور می کند، هشدار دهند. این تصمیم مجلس، بیش 
از هر چیز مغایر با قانونی است که هنوز از تصویب 
و ابالغ آن 5 ماه نگذش��ته است. این کارشناس مرتع 
داری معتقد اس��ت: حذف قانون خروج دام مازاد از 
جنگل، ه��ر برنامه ای را که در محی��ط طبیعی قرار 
اس��ت اجرا ش��ود، تحت  تأثیر قرار می دهد و سبب 
ناکارآمدی برنامه هایی می شود که سازمان جنگل ها 

در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده و می خواهد آن را 
در بح��ث مدیریت جن��گل در جنگل ها و عملیات 

اصالحی در مراتع به اجرا درآورد.
قهقرا در منابع طبیعی 

مهندس کاظم نصرت��ی نصرآبادی، 
رئیس هیأت  مدیره جامعه جنگلبانی 
ایران، از زاویه دیگری به این تصمیم 
مجلس نگاه می کند: بررسی سابقه و 
تاریخچه دستگاه های دولتی، طرح ها 
و پروژه ها نشان می دهد که همه این 
طرح ها و پروژه ها همواره روندی رو 
به اصالح، تغییر و تکامل داشته است. 
مقوله کشاورزی و منابع طبیعی هم 

از این رویکرد مستثنی نیست. 
طی 90 سال گذش��ته روند رو به اصالح را در منابع 
طبیعی و کش��اورزی هم ش��اهد بوده ایم که اوج آن 
برهه ای از زمان بود که وزارت کش��اورزی در واقع 

4 وزارتخانه بود. 
در همی��ن دوره تا حدودی عل��م و تکنولوژی وارد 
کشاورزی شد و ساختار کشاورزی تغییر کرد. عالوه 
بر این، تشکل های کشاورزی شکل گرفت و شرایط 
به گونه ای بود که باعث توسعه منابع طبیعی و نیروی 
انسانی در منابع طبیعی شد. نصرتی تشکیل وزارت 
منابع طبیعی را نقطه  عطف��ی در تاریخ منابع طبیعی 
کشور می داند و می افزاید: بعد از آن قانون حفاظت و 
بهره برداری به تصویب رسید و پس از آن بحث های 
علمی و فنی به منابع طبیعی راه یافت و توسعه پیدا 
 کرد. اما بعدها اجرای این طرح ها با مش��کل مواجه 

شد. 
در پ��ی ع��دم  موفقیت طرح ه��ا، سیاس��تگذاران و 
تهیه کنن��دگان طرح ها به این نتیجه رس��یدند که دام 
و دامداری و به عبارت دیگر دام وابس��ته به جنگل 
ب��ا جنگلداری در تضاد اس��ت، زی��را جنگلداری و 

دامداری 2 فعالیت متضادند. 

برای مدیریت جنگل چاره ای جز س��اماندهی دام و 
دام��داری در جنگل وجود ندارد. بر همین اس��اس 
ضروری است از یک سو، دام موجود در عرصه های 
جنگلی را کاهش دهیم و از س��وی 
دیگ��ر، برنامه ه��ای جنگل��داری را 
تقوی��ت کنیم. طرح س��اماندهی دام 
از 20 س��ال پیش با همین هدف در 
دس��تور کار قرار گرفت و با وجود 
همه مش��کل هایی که ای��ن طرح در 
اجرا با آن مواجه بود؛ در هر منطقه ای 
که به اج��را در آمده با موفقیت های 
قابل توجهی همراه بوده است. رئیس 
هیأت  مدیره جامعه جنگلبانی ایران، 
عدم  موفقیت طرح ساماندهی خروج 
دام از جنگل را از یک سو، بی توجهی سیاستگذاران و 
بودجه  ریزان کشور به این مقوله مهم عنوان می کند و 
از سوی دیگر، فشارهای سیاسی و جانبی به مجریان 
طرح را عامل اصلی عدم اجرای سریع و به موقع این 
طرح دانسته، وی تصریح می کند: بیشتر کسانی مانع 
اجرای این طرح ش��ده اند و فش��ار وارد می کنند که 
دستی در قانونگذاری یا دس��تگاه های دولتی دارند. 
این ش��یوه تصمیم گیری که فاقد پشتوانه کارشناسی 
است خس��ارت های جبران ناپذیری را متوجه منافع 

ملی کشور می کند. 
از این رو، انتظار می رود سازمان جنگل ها و مراتع این 
طرح را پیگیری کند تا در برنامه پنجم توسعه تکلیف 
آن روشن شود یا حداقل شورای نگهبان با بازنگری 
 در تصمیم مجلس مانع حذف این طرح ارزش��مند 

شود.
وجود دام در جنگل؛ بیش از 5 برابر ظرفیت

دکت��ر محمد امین��ی، عضو هیأت علم��ی و رئیس 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، 
پی��ش از ورود به بحث در مقدمه ای کوتاه می گوید: 
ورود دام به جنگل و چرای دایمی باعث گسس��ت 

زنجیره طبیعی حیات در جنگل می شود که نتیجه آن 
جلوگیری از تجدید حیات و رویش مجدد است. 

وی با اشاره به اینکه بیش از 5 برابر ظرفیت جنگل، 
دام در عرصه های جنگلی وجود دارد، می افزاید: دام ها 
بیشتر در منطقه هایی مستقر می شوند که امکان تعلیف 
وجود داشته باشد. اگرتعادل بین تولید و مصرف کننده 
 )دام (وجود داشته باشد جنگل مجال ترمیم خواهد 

داشت. 
به عبارت دیگر )جنگل صدمه های ناشی از تعلیف را 
می تواند جبران کند، اما اگر تعداد دام در واحد سطح 
زیاد باش��د، جنگل قدرت ترمیم خود را از دس��ت 

خواهد داد و تجدید حیات آن به خطر می افتد(.
دامداران، جنگل را وجین می كنند

امینی درباره خسارت هایی که دامداران به جنگل وارد 
می کنند، می گوید: دامداران تاج درختان را قطع می کنند 
تا نور به کف جنگل برس��د و علوفه بیشتر بروید. با 
این کار تاج درختان که اندام تولید کننده بذر درختان 
 هستند کاهش می یابد و در نتیجه بذر کمتری تولید 

می شود. 
از ط��رف دیگر، درختان را برای مصرف س��وخت 
قطع می کنند. چوب حاصل از درختانی که س��االنه 
توس��ط دامداران جنگل نش��ین قطع می شود بالغ بر 
3 میلیون متر مکعب است؛ اما این برداشت یکنواخت 
نیست بلکه در منطقه های کم شیب تر شدیدتر است. 
آسیب دیگری که دامداران به جنگل وارد می کنند و 
بس��یار دارای اهمیت است، حذف برخی گونه ها و 
کمک به توسعه و رویش تعدادی از گونه های مورد 
درخواس��ت خودشان اس��ت؛ گونه هایی که ارزش 

اقتصادی خاص دارند و منبع علوفه هستند. 
در صورت��ی ک��ه تن��وع گیاه��ی از اهمی��ت باالیی 
طبیع��ی  گونه ه��ای  بای��د  و  اس��ت  برخ��وردار 
ب��دون دخال��ت انس��ان رش��د کنن��د. ب��ه عبارت 
 دیگ��ر، جنگل نش��ینان دام��دار، جن��گل را وجی��ن 

می کنند. 
وی در ادام��ه با تقس��یم بندی دام��داران به 2 گروه 
تصریح می کند: بررس��ی ها نش��ان می دهد در حال 
حاض��ر اجتماعات دام��داران جنگل نش��ین 2گروه 
متفاوتن��د؛ گروه��ی که ییالق و قش��الق می کنند و 

گروهی که در روستاها مستقرند. 
گروه دوم، دام هایشان را روزانه روانه جنگل می کنند 
و شب باز می گردند. با آنکه دامداران روستانشین به 
ش��یوه های مختلف از جنگل برداشت می کنند، ولی 
در تردد به جن��گل صدمه نمی زنند اما دامدارانی که 
ییالق و قش��الق می کنند در طول مس��یر به جنگل 

صدمه می زنند. 
وی در پایان تصریح می کند: درس��ت است که طرح 
خروج دام از جنگل در شماری از منطقه ها، توفیقی 
به  دس��ت نیاورده اما نباید اصل مطلب منتفی شود؛ 
آنچه ض��روری اس��ت و بیش از هر چی��ز دیگری 
حیات جنگل به آن وابسته است، تجدیدنظر و تأمل 
در ش��یوه هایی اس��ت که تاکنون برای خروج دام از 

جنگل اعمال شده است.

از غ��رب ای��ران خب��ر می رس��دکه 20 هکت��ار از 
جنگل ه��ای دنا در مرز بین کهگیلویه و بویراحمد 
و چهارمحال  و بختیاری طعمه حریق ش��ده  است. 
در این حادث��ه بیش از 250 اصله درخت بلوط به 

 طور کامل در آتش س��وخت و ب��ه 3 هزار و 750 درخت دیگر نیز 
آسیب جدی وارد شد. 

البته این آتش سوزی توسط نیروهای مردمی روستاهای رستم بیک 
و قره از توابع بخش فالرد و س��تاد حوادث شهرستان لردگان اطفا 
ش��د. هنوز علت حادثه از س��وی کارشناس��ان مربوطه اعالم نشده 

است. 
از س��وی دیگر، 15 روز از بروز آتش سوزی در جنگل های گلستان 
می گذرد و آتش همچنان در 2 نقطه از جنگل های استان که بخشی 
از جنگل ه��ای خ��زری و هیرکانی )ب��ا قدمت بی��ش  از 2 میلیون 
 س��ال( اس��ت زبانه می کش��د و عرصه های این منطقه ها را خاکستر 

می کند.
اکن��ون آتش س��وزی در 2 نقطه از جنگل ه��ای جعفرآباد گرگان و 
میان رس��تاق علی آباد هم چنان در جریان اس��ت و در سایر منطقه ها، 
آتش س��وزی ها خاموش ش��ده اس��ت.7 دس��تگاه بالگرد و بیش از 
1000نفر از نیروهای س��تادی منابع طبیعی، محیط  زیس��ت، هالل 
احمر، بس��یج، ارتش، روستائیان و... برای نجات جنگل های خزری 
گلس��تان در تالش هستند. براس��اس اعالم مسئوالن ستاد مدیریت 
بحران گلس��تان نیز خسارت های ناش��ی از آتش سوزی به گونه های 
درختی ناچیز اس��ت و آتش در س��طح جریان دارد. قائم  مقام ستاد 

مدیریت بحران گلس��تان با بیان اینکه منطقه های دچار آتش سوزی 
تحت کنترل این مدیریت اس��ت، گفت: آتش س��وزی بس��یاری از 

منطقه های جنگلی استان مهار شده است. 
عبدالرضا دادبود، افزود: اطفای حریق با تمامی توان از س��وی ستاد 
مدیری��ت بحران از زمین و هوا صورت می گیرد و در بس��یاری از 

نقاط، اطفای کامل حریق صورت گرفته است. 
وی خاطرنشان کرد: به جز 2 منطقه میان رستاق علی آباد و جعفرآباد 
گرگان، در س��ایر منطقه ها مش��کل خاصی وجود ن��دارد و این دو 
 منطق��ه به  دلی��ل صعب العبور بودن، ش��رایط اطفا را س��خت کرده 

است. 
دادبود بیان داش��ت: باتوجه به ش��رایط جنگل های اس��تان و فصل 
برگ ریزان خطر وقوع آتش س��وزی دوب��اره در این عرصه ها هنوز 

وجود دارد. 
هم چنین مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز گفت: وضعیت اطفای 
حریق در عرصه های جنگلی و پارک ملی گلس��تان بس��یار مطلوب 
است و منطقه ها تحت نظارت و کنترل هستند. رسول حسام افزود: 
آتش س��وزی در منطقه میان رستاق علی آباد کتول نیز مدیریت شده 

است و نیروهای اعزامی در حال مهار آن هستند.
وی اظهار داش��ت: در تالش هس��تیم تا خس��ارت  ب��ه منطقه های 

دیگ��ر وارد نش��ود و از نف��وذ آت��ش جلوگیری 
ش��ود. مرحله اول آتش س��وزی از آبان ماه س��ال 
ج��اري در عرصه ه��ای عموم��ی مناب��ع طبیع��ی 
مینودش��ت و پ��ارک مل��ی گلس��تان آغ��از ش��د 
 ک��ه با تالش دس��تگاه های مرب��وط، اطفای حریق در دس��تور کار 

قرارگرفت. 
هم چنی��ن در مرحل��ه دوم عرصه های عمومی جنگلی ش��هر های 
علی آبادکت��ول، رامیان و گرگان دچار آتش س��وزی به  خصوص در 

ارتفاعات شد.

مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان اصفه��ان از اجرای طرح 
مطالعات��ی، تحقیقاتی مدیری��ت یکپارچه رودخانه زاین��ده رود، در 
مدت 9 سال با همکاری وزارت آموزش و تحقیقات آلمان خبر داد. 
محمدعلی طرفه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا افزود: این طرح در سه 
مرحله با همکاری وزارت آموزش و تحقیقات آلمان و ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان انجام می شود. وی میزان اعتبار در نظر گرفته شده 
از س��وی طرف آلمانی برای این طرح را سه میلیون یورو اعالم کرد 
و اظهار داش��ت: مرحله نخست این طرح که فعالیت های مطالعاتی 
را ش��امل می شود از سال 1389 تا 1392 ادامه خواهد داشت. طرفه 
گفت : در مرحله مطالعاتی، فراین��د مدیریت یکپارچه و راه اندازی 
سیستم پشتیبان تصمیم گیری انجام می شود. مدیرعامل آب منطقه ای 
اصفهان، زمان اجرای مرحله دوم این طرح را که مرحله پیاده سازی 
 و اجرای مدیریت یکپارچه و راه اندازی سیس��تم پشتیبان رود خانه 
زاینده رود اس��ت از س��ال 93 تا 96 اعالم کرد. طرفه اضافه کرد: در 
سومین مرحله طرح مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود که از سال 
1397 تا 1400 به طول می انجامد ارزیابی و استفاده از نتیجه اجرای 
ط��رح برای دیگر حوضه های آبریز صورت می گیرد. وی گفت: با 
توجه به تجربیات کش��ور آلمان در اجرای مدیریت یکپارچه منابع 
آب، امید است اجرای این طرح نتیجه ثمربخشی در زمینه مدیریت 
یکپارچه آب با توجه به حساس��یت های حوض��ه زاینده رود برای 
کشور حاصل کند. طرفه مقوله آب و به خصوص حوزه زاینده رود را 
مقوله ای فرا دستگاهی دانست و از تمامی دستگاه های مرتبط با این 
بخش خواست برای اجرای بهینه طرح مزبور با شرکت آب منطقه ای 

و تیم تحقیقاتی آلمانی همکاری ویژه داشته باشند. 

هشدار؛ 
كوير به سمت اصفهان در حال حركت است

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان 
با اش��ار به خشک ش��دن بخش زیادی از تاالب 
گاوخون��ی گف��ت: کویر به س��رعت به س��مت 

اصفهان در حال حرکت است. 
احمد رضا الهیجان زاده در گفتگو با مهر، افزود: 
در ش��رایط فعلی می توان گفت تاالب گاوخونی 
خشک ش��ده و چون هیچگونه کشاورزی در آن 
منطقه انجام نمی ش��ود سرس��بزی آن نقاط نیز از 
میان رفته و وضعیت خشکس��الی، توسعه بیابانی 

به سمت اصفهان شاهد هستیم. 
وی با اشاره به وضعیت بحرانی آب در اصفهان و 
تشکیل جلسه ستاد بحران افزود: اکنون اگر وضع 
این گونه باش��د روی جیره بندی آب برای شرب 

نیز بحث خواهد شد. 
الهیجان زاده با اش��اره به اینکه اکنون کشاورزی 
در ش��رق ص��ورت نمی گی��رد و وضعیت حجم 

پشت سد زاینده رود بسیار 
محدود است، تصریح کرد: 
این وضعیت در مقایسه با 
30 ت��ا 40 س��ال گذش��ته 
بی سابقه اس��ت از این رو 
به حق آبه  امیدی  نمی توان 
و ی��ا زهاب ب��رای تاالب 
داش��ت. مدیر کل حفاظت 
از محیط زیس��ت اس��تان 
اصفه��ان یادآور ش��د: در 
شرایط فعلی نمی توان برای 
وضعیت  گاخون��ی  تاالب 

خوبی را متصور شد. 
وی در ادامه س��خنان خ��ود در خصوص میزان 
آب موجود در تاالب گاوخونی نیز اظهار داشت: 
میزان آب موج��ود در تاالب را از 1350 تا چند 
س��ال پیش بررس��ی کرده ایم که مشخص شد در 

اواخر دهه 40 تا 50 ش��اهد خشک شدن تاالب 
بوده ایم و در هر صورت این خشکسالی ها ممکن 

است صورت گیرد.
الهیجان زاده یادآور شد: در وضعیت خشکسالی 
روند حرکت کویر معکوس شده و این امر سبب 

افزایش غبار می شود.  
وی همچنین با اش��اره به آلودگی هوای اصفهان 
اظهار داش��ت: آلودگی هوای اصفهان ناش��ی از 
آلودگی منواکس��ید کربن نیست و به سبب میزان 
ذره های غباری اس��ت که باال می رود و در واقع 
تفاوت اصفهان با تهران در همین غبار است و در 

هوای اصفهان غبار بیشتر می شود. 
الهیجان زاده در ادامه با اش��اره به اهمیت تاالب 
گاوخون��ی ادام��ه داد: این تاالب در اکوسیس��تم 
اصفهان نقش مؤثری را داش��ت و اکنون با توجه 
به خشکس��الی، آثارش در آلودگی اصفهان قابل 

مشاهده است. 
 مدیر کل حفاظت از محیط 
زیست اس��تان اصفهان در 
بخش دیگری از س��خنان 
خود برای زنده نگه داشتن 
افزود:  گوخون��ی  ت��االب 
در ح��ال حاضر مش��غول 
مطالعه طرحی هس��تیم که 
آی��ا ام��کان حفر چ��اه در 
 کنار ت��االب وجود دارد یا 

خیر. 
الهیجان زاده خاطرنش��ان 
ک��ه  صورت��ی  در  ک��رد: 
ط��رح مطالعات��ی ای��ن امر ب��ه نتیجه برس��د با 
حف��ر چن��د حلقه چ��اه به دنب��ال این هس��تیم 
 ت��ا ی��ک دبی آب ب��ه ت��االب گاو خون��ی وارد 

شود.

راهیابي مستند تلويزيوني »مرگان« 
به جشنواره  محیط زيست ژاپن

مس��تند »م��رگان« از تولی��دات صدا و س��یمای 
خراسان شمالی، به جشنواره  محیط زیست ژاپن 

راه یافت. 
به گ��زارش ایس��نا، قنبر مه��دوی زاده، مدیر کل 
صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: این مستند 
داستانی که به کارگردانی جعفر نورمحمدی تولید 
شده، موفق شد به بخش فیلم های محیط زیست 

برای کودکان راه یابد. 
وی خاطرنشان کرد: جش��نواره ژاپن، نوزدهمین 
دوره را می گذارن��د و دی ماه امس��ال در ش��هر 

توکیو ژاپن برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
»مرگان« )شکارچی( داس��تان زندگی پسرک 11 
س��اله  روس��تایی اس��ت که به همراه خانواده اش 
در یک دره  ب��رف گیر روس��تای حصار زندگی 

می کند. 
پ��در مرگان که ش��کارچی کبک اس��ت به علت 
آس��یب دیدگی در خانه بس��تری می شود. مرگان 
تبح��ری خ��اص در تقلید صدای کب��ک دارد و 
ش��کارچیان از او ب��ه عنوان طعمه ب��رای به دام 

انداختن کبک استفاده می کنند. 

رئی��س مرک��ز س��المت محی��ط و کار وزارت 
بهداش��ت با بیان این که وضعیت آلودگی هوای 
ته��ران همچنان در ش��رایط خیلی ناس��الم قرار 
دارد، تأکی��د ک��رد که بیماران قلبی و تنفس��ی به 

هیچ عن��وان از منزل خارج 
نشوند.

دکتر کاظم ندافی در گفتگو 
با ایسنا، گفت: آلودگی هوای 
تهران در دو سه روز اخیر به 
ویژه در ایس��تگاه آزادی در 
وضعیت بسیار ناسالمی قرار 

دارد. 
وی ب��ا اش��اره به ش��اخص 
منواکس��ید کرب��ن در هوای 

تهران گفت: شاخص منواکس��ید کربن باالتر از 
200 اس��ت ک��ه از آن به عنوان ش��اخص خیلی 

ناسالم یاد می شود. 
در این شرایط توصیه به عموم مردم آن است که 

فعالیت در هوای آزاد را محدود کنند. 
همچنی��ن بیماران قلبی و تنفس��ی نباید از منزل 

خارج شوند. 
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در رابطه با تأثیر تعطیلی های 
اعمال شده بر کاهش میزان 
تهران  ه��وای  آالینده ه��ای 
گف��ت: اعمال این تعطیلی ها 
کاه��ش چندان��ی در میزان 
آالینده ه��ای هوا ایجاد نکرد 
ام��ا از تش��دید آالینده های 
ته��ران جلوگی��ری   ه��وای 

کرد. 
گف��ت:  پای��ان  در  نداف��ی 
ط��ی یک��ی دو روز آین��ده پای��داری ج��وی را 
ش��اهد خواهی��م بود ک��ه امیدواریم ب��ا افزایش 
 ناپایداری ها، مشکل آلودگی هوای تهران برطرف 

شود. 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل 
از دس��تگیری گروهی از ش��کارچیان متخلف با 
الش��ه شکار در حوزه استحفاظی این منطقه خبر 

داد. 
در  ایس��نا  ب��ا  گفتگ��و  در  دولتخ��واه   اللهی��ار 
آران و بی��دگل، اظهار داش��ت: ب��ه دنبال تالش 
مأم��وران اجرایی اداره حفاظت محیط زیس��ت 
شهرس��تان آران و بی��دگل و فرمانده��ی نیروی 
انتظامی بخش کویرات، گروهی از ش��کارچیان 
متخلف که اقدام به شکار پنج رأس »جبیر« کرده 
بودند دستگیر شده و جهت پیگیری های قضایی 

تحویل مراجع قضایی شدند. 
 م�دیر اداره ح�ف�اظت مح��یط زیست شه�رست�ان 

آران و بی��دگل اف��زود: یک��ی از منطقه های بکر 
و زیب��ای اس��تان اصفهان منطق��ه کویری حوزه 
شهرستان آران و بیدگل است که از ضلع شمالی 
به پارک ملی کویر منتهی می ش��ود و زیس��تگاه 
گونه های نادری چون یوزپلنگ آسیایی، گورخر 

ایرانی، جبیر و هوبره است. 
دولتخواه در ادامه از تخلف ش��کارچیان و صید 
این گونه های نادر اب��راز نگرانی کرد و گفت: با 
توجه به اس��تعدادهای بالقوه این منطقه نسبت به 
ارتقا آن به یک��ی از منطقه های چهار گانه تحت 
مدیری��ت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در 
آینده ای نه چندان دور اقدام هایی جدی صورت 

خواهد گرفت. 

رئیس مركز سالمت محیط وزارت بهداشت: 
وضعیت هواي تهران همچنان در شرايط ناسالم

دستگیري شكارچیان متخلف در آران و بیدگل 

محیط زيست

 اجرای طرح مديريت 
يکپارچه زاينده رود 
با همکاري آلمان  

تداوم آتش سوزي 15روزه در جنگل هاي گلستان
آتش به جنگل های زاگرس رسيد

 جوالن دام 
در جنگل، 

قانونی می شود

بخش��دار گندم��ان از توابع شهرس��تان بروجن گفت: ب��روز پدیده 
خشکس��الی و خشک شدن تاالب گندمان در دو سال گذشته باعث 
 ک�اهش چشم�گیر جمعیت پرن�دگان م�هاجر و ب�ومی در این زی�ستگاه 
بین المللی ش��ده اس��ت. بهروز امینی در گفتگو با ایرنا افزود: تاالب 
گندمان اوایل پاییز س��ال گذش��ته نیز به سبب خشکی نیزارها و نیز 
کاهش منابع آب طعمه آتش شد. وی تاالب گندمان را تنها زیستگاه 
ماه��ی زن��ده زای گامبوزی��ا و درنای خاکس��تری و محل مهاجرت 
اردک های غاز نما عنوان کرد و تصریح کرد: در سال های اخیرعوامل 
طبیعی و خشکسالی ها و عوامل انسانی و اقدام های نابخردانه، مرگ 
آرام و خاموش��ی را برای حیات گیاهی و جانوری تاالب گندمان به 
همراه آورده اس��ت. وی به احداث س��د بر روی تاالب بین المللی 
چغاخور در باالدست این تاالب اشاره کرد و گفت: عدم رعایت حق 
آبه طبیعی تاالب گندمان، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز کشاورزی 
و برداش��ت های غیر اصولی از آب سفره های زیرزمینی، کم شدن 
بارش های ساالنه و آتش سوزی های اخیر، ساختار اکولوژیکی این 
زیستگاه را به ش��دت تهدید و خشکی بی سابقه ای را بر آن حاکم 
کرده اس��ت. امینی افزود: آنچه بر ش��رایط نابسامان طبیعی و انسانی 
حاکم بر تاالب گندمان می افزاید صدور نابخردانه پروانه های شکار 
مجوز ش��کار در گندمان است که سبب شده اند پرندگان منطقه نیز 
در امان نباشند. تاالب بین المللی گندمان در شمار یکی از مهم ترین 
زیستگاه های کشور برای زمس��تان گذرانی و تخمگذاری پرندگان 
مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی بوده است که به دلیل تنش های 
ش��دید اکولوژیک به همراه 6 تاالب دیگر کشوردر شمار منطقه های 

بحرانی و تخریب شده قرار گرفته است. 

 س�ازمان جه�انی ه�واشناسی در خصوص افزایش بی ساب�قه دم�ای 
کره زمین هشدار داد. پژوهشگران سازمان جهانی هواشناسی معتقدند 
گرم شدن دمای زمین روندی است که در دهه های آینده چهره جدی 

تری به خود خواهد گرفت. 
بر اساس داده های این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد، دهه 
گذشته گرم ترین دهه تاریخ کره زمین بوده است. دانشمندان همچنین 
معتقدند روند گرمایش زمین بیشتر به  علت انباشته شدن آلودگی صنعتی 
در جو است که گرما را در خود نگه می دارد. قسام اسرار رئیس مرکز 
پژوهش اقلیمی در س��ازمان جهانی هواشناسی ملل متحد در این باره 
گفته است روند دهه گذشته ثابت کرد که پیش بینی های علمی 20 سال 
پیش در خصوص افزایش دمای هوا و وقوع طوفان های شدید صحت 
داش��ته است. مذاکره ها و بررسی ها در این باره با نظارت سازمان ملل 
متحد، تالشی برای یافتن راهکارهایی برای کاهش گازهای گلخانه ای 
و پیشگیری از افزایش دمای هوا در حدی بوده است که به باور محققان 
پیامدهای فاجعه باری دارند. رئیس مرکز پژوهش اقلیمی سازمان جهانی 
هواشناسی گفته است که یافتن ارتباطی منطقی بین تغییرهای اقلیمی با 
تحوالت آب و هوایی دهه پیش آسان نیست، اما واقعیت این است که 
رویدادهای فاجعه بار و شدید جوی در مقایسه با دهه های پیشین بیشتر 
شده است. اسرار افزود: زمانی فرا می رسد که روند گرمایش زمین تا 
پایان این قرن، روند صعودی آنچنان بی سابقه ای را طی می کند که با 
گرمای شدید و بی سابقه چند س��ال پیش در اروپا و روسیه غیرقابل 
مقایسه خواهد بود. وی اضافه کرد: تردیدی نیست که دمای هوا در سه 
دهه پیش  به ش��دت و با روند سریعی بیشتر شد و دمای هوا به طور 

تصاعدی افزایش خواهد یافت.

خشک شدن 
تاالب گندمان 

باعث کاهش پرندگان

هشدار سازمان جهانی 
هواشناسی درباره افزايش دمای 

کره زمين 

آتش سوزي در جنگل هاي 
میرآباد سردشت و پیرانشهر 

در پی آتش سوزی در جنگل های میرآباد سردشت 
و پیرانش��هر که ش��ش اکیب از نیروهای اجرایی 
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
از مرکز و شهرس��تان های نقده، اش��نویه، بوکان، 
مهاباد و میاندوآب به شهرس��تان پیرانشهر اعزام 

شده اند. 
به گزارش ایس��نا حدود 10هکتار از جنگل های 
منطقه حفاظت ش��ده میرآباد سردش��ت که دچار 
آتش س��وزی ش��ده بود با تالش مأمورین گارد 

اجرای��ی حفاظت محیط زیس��ت، اعضای کمیته 
حفاظ��ت از مناب��ع طبیع��ی، فرمانده��ی نیروی 
انتظامی و همچنین اهالی روس��تاهای گلک، بدر 
آباد، س��الوس، بازرگان و ش��اله آباد شهرس��تان 
سردش��ت مهار شد. در اس��تان آذربایجان غربی 
ح��دود 174 هزار هکتار جن��گل وجود دارد که 
بیش��تردرختان آن بلوط است بنابراین جنگل های 
مزبور ارزش اکولوژیکی زیادی را در منطقه دارا 

هستند. 

جنگل صدمه های ناشی از 
تعلیف را می تواند جبران 
کند، اما اگر تعداد دام در 

واحد سطح زیاد باشد، جنگل 
قدرت ترمیم خود را از 

دست خواهد داد و تجدید 
حیات آن به خطر می افتد

سرزمین من
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3 سال محرومیت 
در انتظار 
دستگیر شده ها 
در پارتی

صمیمی: 

حضورم در 
گوانگژو زياد 
كارساز نبود

علی آبادی: 

جايگاه ايران 
باالتر از چهارمی 
در آسیا است

 کمیته رسیدگی به تخلف های حرفه ای فوتبال، وضعیت 
فوتبالیس��ت های دستگیر شده در پارتی شبانه را بررسی 
می کند و یک تا 3 سال محرومیت در انتظار این افراد خواهد 
بود. طبق اعالم مرکز اطالع رس��انی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ، چند فوتبالیس��ت معروف در پارتی ش��بانه دس��تگیر 

شدند. 
مسئوالن کمیته انضباطی در این مورد اعالم کرده اند به میزانی 
که جرم اتفاق افتاده مراجع قضایی و دادگاه برای این بازیکنان 
محکومی��ت تعیی��ن می کنند و ب��ه میزانی که ای��ن تخلف به 
حیثیت فوتبال از نظر معنوی آس��یب رس��انده برای آنها تنبیه 
در نظ��ر گرفته می ش��ود، چرا که حضور این اف��راد در پارتی 
فقط بحث ورود به زندگی ش��خصی آنها نیس��ت، بلکه طبق 
آیین نامه فوتبال اگر یکی از اهالی فوتبال مرتکب جرمی شود 
که آن جرم به مجموعه فوتبال آس��یب بزند، این مس��أله یک 
تخلف حرفه ای محسوب می شود. در آیین نامه انضباطی برای 
 چنین افراد متخلفی یک تا س��ه سال محرومیت در نظر گرفته 

شده است. 

 مربی پرتاب دیس��ک تیم مل��ی گفت: در میادینی چون 
 گوانگ��ژو، کس��ب م��دال مهم ت��ر از رک��ورد اس��ت. 
عباس صمیمی با اش��اره به بازی های آسیایی گوانگژو عنوان 
ک��رد: از عملکرد محمد )ب��رادرم(، با توجه به ش��رایطی که  
پی��ش از رقابت در چین داش��ت، راضی هس��تم.  وی افزود: 
بارها به فدراسیون اعالم کردم می توانستم بدون مربی تمرین 
کنم؛ اما محمد شرایط متفاوتی دارد. باید باالی سر وی باشم؛ 
اما متأس��فانه در گوانگژو این اتفاق رخ نداد. ش��اگردم از 10 
روز پیش از مس��ابقه به تنهایی در چی��ن تمرین های خود را 
دنبال کرد. صمیمی گفت: هماهنگی الزم برای حضور من در 
دهکده المپی��ک بازی ها صورت گرفته بود؛ اما اجازه حضور 
در محل تمرین را نداش��تم و حضور من زیاد کارس��از نبود. 
دارنده مدال نقره بازی های آس��یایی بوس��ان ک��ره جنوبی با 
اش��اره به عملکرد شاگرد خود در چین گفت: کسب برنز این 
دوره ب��رای محمد که اولی��ن حضور خ��ود را در بازی های 
آس��یایی تجربه می کرد، نتیجه خوبی اس��ت؛ هر چند معتقدم 

توانایی پرتاب باالی 67 متر را دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک جای��گاه ایران را باالتر از عنوان 
چهارمی بازی های آسیایی 2010 دانست. محمد علی آبادی 
در مراس��م تقدیر از مدال آوران بازی های آس��یایی 2010 اظهار 
داشت: پیروزی در اعیاد غدیر تا قربان برای ایران حاصل شد و 
80 درصد مدال ها هم در شب این دو عید برای ایران به ارمغان 
آمد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران راهکارهای رئیس جمهوری 
و نگاه ویژه رهبری را دلیل هموار شدن راه دانست و افزود: این 
2 موضوع باعث ش��د تا مس��ئوالن ورزش جای��گاه ایران را در 
عرصه های مختلف جهانی پیدا کنند. در برنامه های اول تا پنجم 
و هم چنین در بلند مدت، تبیین کردیم که در بین 3 کشور برتر 
جهان قرار بگیریم. علی آبادی افتخار آفرینی در گوانگژو را یک 
حماسه دانست و خطاب به رئیس جمهوری گفت: همانطور که 
ت��ا امروز از ورزش ایران حمایت کرده اید، باز هم به عنوان یک 
عضو کوچک این خانواده، از ش��ما می خواهم هدایتگر ورزش 
باشید. قادریم در عرصه های بزرگ تر موفق شویم. معتقدم در 5 
س��ال گذشته با حمایت های ش��ما برنامه دادیم و اکنون در این 

نقطه قرار گرفتیم. 

خبر

سجاد بندی سعدی: 
زمان بازگشتم به بازی ها 

مشخص نیست

پیام تبریک کفاشیان به سپاهان

تبریک عزیز محمدی به سپاهان 

زاینده رود
مدیرفنی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: شکست برابر ارژن 
ف��ارس تنها یک اتفاق بود و امیدواریم هواداران نیز همانند ما این نتیجه 

را به فال نیک بگیرند.
محمد ناظم الش��ریعه اظهار داشت: مصدومیت سجاد بندی سعدی یک 
ش��وک بود و از همان ابتدا ش��یرازه تیم ما را از هم پاش��اند، بازیکنان تا 
ب��ه خود آمدن��د 3 گل دریافت کرده بودند. وی ادام��ه داد: از بازیکنانم 
خواس��تم بازی همیش��گی خود را بکنند و در نتیج��ه 3 گل خورده را 
جبران کردند، حتی در دقایق باقی مانده به دنبال گل برتری بودند که بر 
روی یک غافلگیری گل چهارم را دریافت کردند تا این بازی را در عین 

ناباوری واگذار کنیم. 
مدیرفنی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند افزود: این شکس��ت را به فال نیک 
می گیری��م، از ای��ن هفته به بعد بازیکنانم حواس خود را بیش��تر جمع 
خواهند کرد و تالش بیش��تری می کنن��د. هواداران تیم نیز نباید نگرانی 
خاصی داشته باشند، هنوز هیچ تغییری در صدر جدول رخ نداده و زمان 

جبران باقی است.
ناظم الشریعه بیان داشت: در دیدار این هفته برابر کیش ایر قم بازیکنان 
هم قس��م ش��ده اند تا شکس��ت برابر ارژن را جبران کنند. یک پیروزی 

دلنشین می تواند آن شکست را به باد فراموشی بسپارد. 
وی درباره ش��رایط روحی تیم نیز گفت: بازیکنان آن نتیجه را فراموش 
کرده اند و با بازگشت سجادبندی سعدی به تمرین ها روحیه بازیکنان 
صد چندان می ش��ود، البته س��جاد حتی اگر در کنار تیم باشد و تمرین 
هم نکند کافی است، چرا که نمی خواهیم این بازیکن دچار مصدومیت 

مجدد شود.

زاینده رود
بازیکن مصدوم تیم فوتسال گیتی پسند گفت: به هیچ عنوان لحظه 
برخورد با دروازه بان ارژن را به خاطر نمی آورم و حتی جرأت تماش��ای 

فیلم صحنه مصدومیتم را ندارم.
س��جادبندی سعدی اظهار داشت: روز شنبه آخرین عکسبرداری از ناحیه 
س��رم صورت گرفت و پزشکان از وجود یک لخته خونی خبر دادند که 
هم اکنون مشغول درمان هستم. البته در آن صحنه از ناحیه مینیسک پا هم 

دچار مصدومیت شدم و باید برای درمان آن نیز اقدام کنم.
وی درباره بازگش��ت به تمرین ها نیز گفت: هنوز مش��خص نیست چه 
زمانی به تمرین ها باز خواهم گش��ت، امی��دوارم زودتر بهبود یابم و تیم 
گیتی پسند را در راه کسب عنوان قهرمانی همراهی کنم. اکنون به راحتی 
نمی توانم راه بروم و سرگیجه دارم که طبق نظر پزشکان طبیعی است و 
تا چند روز این وضعیت ادامه دارد. بازیکن مصدوم تیم گیتی پس��ند بیان 
داشت: هم اکنون در یکی از بیمارستان های شیراز مشغول درمان هستم و 

به محض بهبود وضعیتم راهی اصفهان می شوم تا کنار تیم باشم.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال  ایران در نامه ای به مدیر عامل باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان  انتخاب تیم فوتبال سپاهان به عنوان برترین تیم ایرانی و 
هشتمین تیم برتر قاره آسیا از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال 

جهان را تبریک گفت.
 در این نامه آمده است: انتخاب تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به عنوان هشتمین 
تیم برتر آسیا  و برترین تیم ایرانی دهه اول قرن بیست و یکم از سوی سایت 
رسمی فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال، موجب افتخار فوتبال ایران شده 
است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  با تقدیر از زحمات مدیران آن 
باشگاه در راه اهمیت به توسعه فوتبال پایه  و دارا بودن تیم های قدرتمند  در 
رده های سنی مختلف که منجر به حضور بازیکنان بی شماری از تیم های زیر 
مجموعه آن باشگاه در تیم های باشگاهی و ملی در رده های سنی و هم چنین 
تیم ملی فوتبال امید و بزرگساالن شده است؛ این افتخار را به مدیران، مربیان و 
 بازیکنان و کلیه کارکنان محترم باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و 
هم چنین هواداران پر ش��ور س��پاهان  تبریک می گوید و امیدوار است در 
 ظ��ل توجهات ولی عصر )عج( همچنان ش��اهد افتخار آفرینی و کس��ب 
 عن��وان ه��ای در خ��ور آن باش��گاه  در س��ایر میادی��ن و عرصه ه��ای 

ورزشی باشیم.

ورزش

محمد مایلی کهن: 
شریفی زیاد حرف می زند

سرمربی تیم فوتبال سایپا عملکرد تیم خود مقابل سپاهان 
را چه��ل دقیقه مطلوب دانس��ت و گفت: تیم ما 40 دقیقه 
نخست بازی خوبی را به نمایش گذاشت اما سپاهان روی 
یک پرتاب اوت به گل رس��ید و هنوز دو دقیقه از این گل 
نگذش��ته بود که توره دومین گل را به ثمر رساند. وی در 
 خصوص ش��ایعه برکناری از س��رمربیگری تیم سایپا نیز 
گفت: اگر باش��گاه م��ن را بخواهد در خدمت تیم خواهم 
بود وگرنه در صورت صالحدید مسئوالن سایپا از این تیم 
می روم و اکنون فشاری روی من و دیگر دستیارانم وجود 
ندارد.  وی افزود: پس از برد 5 بر یک مقابل استیل آذین، 
دو بازیکن ما به نام زینالی و کریم انصاری فرد به گوانگژو 
رفتند ک��ه زینالی مصدوم ش��د و این س��وغات تیم امید 
کشورمان برای سایپا بود و از فدراسیون خواستیم که بازی 
ما را با یک روز تأخیر برگزار کند که متأس��فانه با خواسته 
ما موافقت نکرد و از س��وی دیگر در این مسابقه مرتضی 
ابراهیمی را به همراه نداشتیم و به نظر من هوای فوالدشهر 

سنگین است و دوندگی بچه ها در این دیدار کم بود.
 وی در م��ورد میزبانی قطر در ج��ام جهانی 2022 تصریح 
کرد: کش��ور ما در حل کوچک ترین مش��کل ورزشکاران 
مشمول اعزامی به خارج عاجز است، ورزشکارانی که برای 
خروج باید چند روز تمرین های خود را تعطیل و به دنبال 
گرفتن مجوز برای خروج از کشور باشند و ما خودمان دست 
به دست می دهیم تا تیم ها را ضعیف و روانه مسابقه ها کنیم 
و حاال حاالها از کشورهای دیگر در امر ورزش عقب هستیم. 
وی در پایان با ابراز نارضایتی از گفته های ش��ریفی )رئیس 
کمیته انضباطی( گفت: شریفی زیاد حرف می زند و اجازه 

صحبت به کسانی که فوتبالی هستند را نمی دهد.

مهدی جعفرپور در سپاهان می ماند
زاینده رود

س��رمربی تی��م فوتبال س��پاهان اصفه��ان پس از 
پیروزی پر گل مقابل س��ایپای البرز گفت: خدا را شکر 
می کن��م که از دو بازی حس��اس 6 امتی��از ممکن را با 

تفاضل گل مطلوب کسب کردیم. 
امی��ر قلعه نوع��ی ادامه داد: بازی های دو تیم س��ایپا و 
س��پاهان همواره دیدنی و ج��ذاب بوده و در این دیدار 
 هم س��ایپا ب��ازی خوبی را ب��ه نمایش گذاش��ت. امیر 
قلعه نوعی افزود: س��پاهان به انس��جام تیمی رسیده و 
بازیکنان��م برای موفقی��ت این تیم از ج��ان و دل مایه 
می گذارن��د و من به داش��تن چنی��ن بازیکنانی افتخار 

می کنم. 
وی تصری��ح کرد: محرم نویدکیا ب��ا وجود مصدومیت 
چون به تیم ش��هرش غی��رت و تعص��ب دارد، با تمام 
وج��ود در خدم��ت تیم ب��ازی کرد و ی��ک گل نیز به 
ثمر رس��اند و یا رضا عنایتی با این س��ن و س��ال زیاد 
نزدی��ک ب��ه 10 کیلومتر دوید که نش��ان می دهد همه 
 بازیکنان ب��ه یک چیز می اندیش��ند و آن موفقیت تیم 

است. 
وی به بازی با پرسپولیس اشاره کرد و گفت: زمانی که 
گل دوم را به قرمزپوش��ان پایتخت زدیم به محرم گفتم 
که تیم را عقب نکش��ند و آنه��ا را به جلو دعوت کردم 
و در نهای��ت با تفاضل 3 گل پیروز ش��دیم. قلعه نوعی 
اضافه کرد: رضا ناصحی را به تیم نفت تهران دادیم اما 
مهدی جعفرپور را الزم داریم و او را به تیم پرسپولیس 

نخواهیم داد.

حسین چرخابی: 
همه چیز بود جز اکسیژن

زاینده رود
تیم فوتبال فوالد نطنز در رقابت های دس��ته یک 

مقابل کاوه تهران به تساوی یک بر یک رسید.
س��رمربی فوالد نطنز در مورد این بازی گفت: با توجه 
به شرایط بد آب و هوایی در تهران، بازی سختی پشت 

سر گذاشتیم. 
 در ای��ن ه��وای آل��وده هم��ه چیز ب��ود جز اکس��یژن. 
حسین چرخابی افزود: ما بازی را تهاجمی آغاز کردیم 
و چهار موقعیت صد در صد گل داش��تیم که متأس��فانه 
ای��ن فرصت ها تبدیل به گل نش��د ت��ا اینکه دقیقه 43 
حریف به گل برتری رس��ید. در نیم��ه دوم تیم ما یک 
پارچ��ه حمله بود ام��ا کاوه تنها به دف��اع روی آورد و 
بازیکنان این تیم مدام خود را برای تلف کردن وقت به 
زمین می انداختند و به همین علت داور 5 دقیقه وقت 
اضافه اع��الم کرد که در دقیقه آخر مصطفی ش��جاعی 
بازی را به تس��اوی کش��اند. وی تصریح کرد: شجاعی 
با این گلی که به ثمر رس��اند 6 گله ش��د و این بازیکن 
می تواند عنوان آقای گل��ی را از آن خود کند هر چند 
امسال مسابقه های لیگ دسته یک خیلی مشکل شده و 
همه تیم ها سرمایه گذاری وسیعی روی تیم های خود 
انجام داده اند. چرخابی اضافه کرد: چهارش��نبه در نطنز 
میزبان همیاری اراک هستیم و برای 3 امتیاز خانگی این 

دیدار عزم خود را جزم کرده ایم.

مسعود سعیدی

پیروزی تیم های اصفهانی در هفته هفدهم 
مس��ابقه های لیگ برتر، باعث شد که امید 
تیم های اصفهانی برای رس��یدن به قهرمانی 
در پایان فصل به طرز قابل توجهی افزایش 
پیدا کند و این تیم ها پیش از آغاز نیم  فصل 
 دوم لی��گ برتر، برای رس��یدن به قهرمانی 
لحظه  شماری کنند. سپاهان که پس از یک ماه 
تعطیلی به دلیل نبود بازیکنان خود، در هفته 
شانزدهم به مصاف تیم پرسپولیس رفت؛ با 
نتیجه خیره کننده 4 بر یک پرسپولیس علی 
دایی را در ورزش��گاه آزادی شکست داد تا 
ثابت کند خرج های میلیاردی طالیی پوشان 
اصفهان برای رس��یدن به قهرمانی بی نتیجه 
نب��وده و ناهماهنگی بازیکن��ان این تیم در 
حال حاضر به می��زان قابل توجهی کاهش 
یافته است. تیم اصفهانی که از پیروزی مقابل 
قرمزهای پایتخت بسیار خوشحال بود، روز 
ش��نبه در یک بازی خانگی و یک طرفه، به 
مصاف ش��اگردان محمد مایلی کهن رفت 
و در این بازی نیز نتیجه هفته گذشته خود 
مقابل پرسپولیس را تکرار کرد تا ثابت کند به 
نتیجه مسابقه های لیگ برتر توجه زیادی دارد. 
طالیی پوشان اصفهان که در هفته های نخست 
لیگ برتر نتوانسته بودند انتظار هواداران خود 
را برآورده کنند؛ از هفته دوازدهم لیگ برتر 
رون��د صعودی خود را آغاز کردند و مقابل 
تیم های مختل��ف نتیجه ه��ای قابل قبولی 
گرفتند. شاگردان امیر قلعه نوعی روز شنبه در 
حال��ی با هت تریک ابراهیم توره به 3 امتیاز 
شیرین دس��ت یافتند، که در حال حاضر با 
دو بازی کمتر نسبت به تیم های ذوب آهن، 

استقالل و مس کرمان جایگاه چهارم جدول 
رده بندی را در اختیار خود دارند و با توجه 
ب��ه فاصله 6 امتیازی با تی��م ذوب آهن و به 
دلیل تفاضل گل بهتر، می توانند در صورت 
پی��روزی در دو ب��ازی معوقه خ��ود، صدر 
جدول را به دس��ت  آورند. س��پاهان پیش 
روی خود دو بازی معوقه با تیم های صبای 
قم و نفت آبادان دارد که این دو تیم به ترتیب 
رده های نهم و هفتم ج��دول رده بندی را 

به خود اختصاص داده اند و ش��اگردان امیر 
قلعه نوعی شانس زیادی برای پیروزی در این 
بازی ها و رس��یدن به صدر جدول دارند. از 
س��وی دیگر ذوب آهن که پس از باخت در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، دچار حاشیه های 
بسیاری شده بود و اتفاق های درون این تیم، 

حذف سبزپوش��ان اصفهانی از مسابقه های 
جام حذفی را رقم زده بود، برای رسیدن به 
صدر جدول احتیاج مبرمی به یک پیروزی 
داش��ت و برای بازی با اس��تیل آذین لحظه 
شماری می کرد. اگرچه ش��اگردان منصور 
ابراهیم زاده با افتی قابل توجه در مسابقه های 
لیگ برتر پس از حضور در آس��یا، خود را 
نسبت به این مسابقه ها بی انگیزه نشان دادند؛ 
اما این بازیکنان در هفته پایانی لیگ برتر از 

شرایط بحرانی تیم استیل آذین نهایت استفاده 
را کردند و توانس��تند به 3 امتیاز یک بازی 
خارج از خانه برسند تا اختالف دو امتیازی 
خود را با اس��تقالل تهران که در هفته های 
گذش��ته روی دور برد افتاده اس��ت، حفظ 
کنند، استقاللی که هفته های پایانی نیم فصل 

نخس��ت را نیز با برد پشت  سر گذاشته بود 
و در این بین به شاگردان اصغر مدیر روستا 
در تیم پاس نیز رحم نکرده بود. ش��اگردان 
منص��ور ابراهیم زاده که همیش��ه در دوران 
بحران به س��ختی از شرایط نامساعد خارج 
می شوند؛ در این فصل با خوش شانسی های 
بسیاری مواجه شدند. این بازیکنان در ابتدای 
فص��ل و در دوران ناهماهنگ��ی تیم ه��ای 
مختلف مدعی، از فرصت استفاده کردند و 
با توجه به ثبات تیمی در سال های گذشته، 
امتیاز بازی های چند هفته نخست را ذخیره 
کردند. ذوبی ها هم چنی��ن در دوره هایی از 
لی��گ نیز از وضعیت بحرانی تیم های دیگر 
استفاده کردند و توانستند با غلبه بر حریفانی 
که در مشکل های خود غرق بودند، از بحران 
خارج ش��وند و جایگاه خ��ود را در صدر 

جدول رده بندی حفظ کنند. 
ب��ه هرحال نی��م  فصل نخس��ت لیگ برتر 
در حال��ی به کار خود پای��ان داد که جدول 
رده بندی لیگ برتر به صورت قابل توجهی 
تح��ت تأثیر تیم های اصفهان��ی قرار گرفته 
و رقابت مدعیان قهرمانی در مس��ابقه های 
این دو تیم خالصه ش��ده اس��ت. با نگاهی 
به عملکرد تیم ه��ای اصفهانی و ثبات قابل 
توجه این دو تیم در عین بحران های مقطعی 
آنها، به این نتیجه می رسیم که ثبات مدیریتی 
اصفهان تأثیر قابل توجهی در نتیجه های این 
تیم ها داشته و وضعیت مناسب آنها تنها در 
ثبات مدیریتی و برنامه  محوری آنها خالصه 
می ش��ود؛ چیزی که در حال حاضر فوتبال 
ایران ب��ه صورت جدی با کمبود آن مواجه 
است و فقدان آن بیش از هر چیز به فوتبال 

کشور ضربه زده است.

گفتگو

عزیز اله محمدی رئیس سازمان  لیگ برتر فوتبال ایران در نامه ای به مدیر 
عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، کسب عنوان برترین تیم ایرانی در دهه اول 
قرن بیست و یکم توسط تیم فوتبال سپاهان را تبریک گفت. در بخشی از این 
نامه آمده است: الزم می دانم از سوی خود و همه همکارانم در سازمان لیگ 
معرفی و انتخاب تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به عنوان برترین تیم ایران 
و هشتمین تیم برتر آسیا در دهه اول قرن بیست و یکم از سوی فدراسیون 
بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان را به جنابعالی، مدیران، رئیس و اعضای 
هیأت مدیره، کادر فنی و بازیکنان، هواداران  و سایر عوامل ستادی و اجرایی 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال 

سالمتی و توفیق روز افزون را برای همه شما عزیزان مسئلت نمایم.

اصفهانی ها دست از سر صدر جدول بر نمی  دارند

قهرمان امسال اصفهانی است

مصاحبهتحلیل

پژمان سلطانی

تیم فوتبال سپاهان پس از برد شیرین مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در 
هفته آخر نیم فصل اول به مصاف سایپای البرز رفت و با حساب 4 بر یک، نتیجه 

برابر پرسپولیس را تکرار کرد.
شاگردان مایلی کهن در نیمه نخست با سیستم 1-2-3-4 پا به میدان گذاشتند 
و با ارائه یک بازی تدافعی در یک س��وم دفاعی خود راه نفوذ را برای شاگردان 
قلعه نوعی بسته و تنها چشم به ضد حمله های کریم انصاری فرد دوخته بودند. 
انصاری فرد هم در این میان هر چه تالش کرد نتوانست از دفاع دو، سه نفره تیم 

سپاهان عبور کند و توپ را از دست می داد.
در آن سو طالیی پوشان نیز هر چه تالش کردند نتوانستند تا دقیقه 43 راه نفوذ به 
دروازه شیخ ویسی را پیدا کنند تا اینکه در همین دقیقه یک اوت نصیب شاگردان 
قلعه نوعی شد که سید جالل حسینی این اوت را از سمت چپ دروازه حریف، 
بلند پرتاب کرد که روی سر هادی عقیلی نشست و او با سر توپ را به عنایتی 
رساند و مهاجم سپاهان کار عقیلی را برای ابراهیم توره تکرار و او با یک ضربه 
اولین گل بازی را به ثمر رساند تا دفاع سایپا از نظر روحی به هم بریزد. دو دقیقه 
بعد ابراهیم توره تفاضل را به دو گل رساند و نیمه اول این دیدار با حساب دو بر 

صفر به سود سپاهان پایان یافت.
با آغاز نیمه دوم امیر قلعه نوعی بازیکنانش را به آرامش دعوت کرد و توپ بیشتر 
در میانه زمین ضربه می خورد. مایلی کهن برای جبران گل های خورده دست به 
دو تعویض هجومی زد و جابر انصاری را به جای مهدی خیری و میالد غریبی را 
جایگزین سعید یوسف زاده کرد و فقط یک فرصت نصیب یاران ابراهیم صادقی 
شد که عباس محمدرضایی یکی از مهاجمان سایپا با رحمتی تک به تک شد و 
گلر اول تیم ملی کشورمان توپ را به زیبایی دفع و مانع از گلزنی محمدرضایی 
ش��د. در دقیقه 69 هم پاس پش��ت دفاع ابراهیم توره به کاپیتان سپاهان رسید و 
نویدکیا سومین گل را برای شاگردان قلعه نوعی به ارمغان آورد و هفت دقیقه پس 
از این گل، محرم نویدکیا این کار را برای توره تکرار کرد تا این بازیکن در این 
دیدار سه گله شود و برای دیگر تیم اصفهانی خط و نشان بکشد. در پانزده دقیقه 
پایانی با تعویض هایی که قلعه نوعی انجام داد زمان بازی به س��ود سپاهانی ها 
در حال س��پری شدن بود که در دقیقه پایانی سجاد شهباززاده یکی از گل های 

خورده سایپا را جبران کرد. 
گفتنی اس��ت: محسن بنگر که در بیشتر مسابقه های س��پاهان به طور ثابت در 
ترکیب حضور داش��ت، در این دیدار از روی نیمکت ب��ازی را دنبال کرد. وی 
در بازی قبلی مقابل پرس��پولیس به علت س��ه اخطاره بودن نتوانست تیم خود 
 را همراهی کند و قعله نوعی دس��ت به تغییر ترکیب خود مقابل سایپا نزد و از 

هادی عقیلی به جای بنگر استفاده کرد. 
سپاهان در این دیدار به ارسال های خسرو حیدری و هاشم بیگ زاده دلخوش 
 نک��رد و عمق حریف را نش��انه گرف��ت و در این راه نیز موف��ق بود. دوندگی 
رضا عنایتی و احمد جمشیدیان فضاهای زیادی را برای ابراهیم توره ایجاد کرد 
که پشت سر این دو، فابیو جان واریو به عنوان یک کارگردان در میانه زمین کار 
خود را به خوبی انجام داد و خط دفاعی سپاهان نیز نمره قابل قبولی را در این 
دیدار گرفت. سپاهان با سه امتیازی که از این دیدار کسب کرد، 29 امتیازی شد 
و بعد از تیم های ذوب آهن، اس��تقالل و مس کرمان در رده چهارم جدول رده 
بندی قرار گرفت. این تیم در صورت کسب 6 امتیاز دو دیدار معوقه خود و با 
تفاضل گل بیشتر می تواند نیم فصل را با قهرمانی به پایان برساند. تاکنون زمان 
دیدارهای معوقه سپاهان مشخص نشده است. به نظر می رسد با توجه به قرار 
گرفتن این تیم روی نوار پیروزی، گذشتن از سد تیم های نفت آبادان و صبا کار 
چندان سختی نباشد. این تیم در پانزده بازی و دو بازی کمتر از سایر حریفان، 8 

برد، 5 تساوی و 2 شکست در کارنامه خود ثبت کرده است.

نجمه کرمی

 مراس��م تجلی��ل از ورزش��کاران و افتخارآفرین��ان اصفهان��ی حاض��ر در 
مس��ابقه های آس��یایی گوانگ �ژو ام��روز در تاالر ش��هروند اصفهان برگزار 
خواهد شد. شنیده های حاکی از آن است که معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان تربیت بدنی در این مراسم حضور خواهد یافت.
درخشش بازیکنان و ورزشکاران اصفهانی شرکت کننده در گوانگژو، چهار 
مدال طال، هش��ت مدال نقره و ش��ش برنز وسهم بیس��ت درصدی آنان در 
مدال های کس��ب ش��ده توسط کاروان ورزش��ی ایران را به ارمغان آورد و 
نقش آنان را در موفقیت های ورزش کش��ور بیش از گذش��ته به مس��ئوالن 

این حوزه دیکته کرد.
م��دال طالی علیرضا نصرآزادانی در تکواندو، تنها مدال طالی بانوان ایرانی 
در مسابقه های آسیایی توسط خدیجه آزادپور نوید بخش آینده ای روشن و 
پرافتخار را برای ورزش استان نوید داد و از سوی دیگر احساس مسئولیت 

برخی مسئوالن را در قبال این افراد بیش از گذشته افزایش داد.
در این میان بی انصافی است که نقش مدیران قبلی هم در به ثمر رسیدن این 
موفقیت ها نادیده گرفته شود. نقش غالم شیران، مدیرکل سابق تربیت بدنی 
در کسب این افتخارها برکسی پوشیده نیست و تالش ها و برنامه های بلند 
مدت وی در طول دوران مدیریتی وی، امروز به بار نشس��ت و قرار اس��ت 

امروز از دستاوردهای مدیریتی وی تجلیل شود.
ش��یران در آس��تانه برگزای مراس��م تجلیل از قهرمانان گوانگژو در اصفهان 
 با اعالم اینکه در ورزش همه چیز همچون آینه ش��فاف و روش��ن اس��ت 
گف��ت: در این میان هیچ کس نمی توان��د موفقیت ها و زحمات افرادی را 
که در گذش��ته برای این ورزش زحمت کش��یده اند را نادی��ده بگیرد و یا 

منکر آن شود. 
وی تصریح کرد: ما حدود س��ه س��ال برای این رقابت های آس��یایی برنامه 
ریزی کردیم و منتی هم بر سر ورزش استان نداریم زیرا هر آنچه انجام شد 
انجام وظیفه بود و امیدورایم مدیران بعد ما هم ادامه دهنده این راه باش��ند. 
غالم شیران اضافه کرد: در المپیک پکن از 52 نفر ورزشکار اعزامی به این 
رقابت ها از اصفهان 11 ورزش��کار حضور داش��ت که در مقایسه با  سهم 

سایر استان ها رکورد باالیی به حساب می آمد. 
وی ادام��ه داد: طی س��ال های گذش��ته و با اقدام ه��ای زیربنایی که انجام 
ش��د امروز اصفهان در بس��یاری از رش��ته ها که ش��اید تا قبل حرفی برای 
گفتن نداش��ت یک��ی از عنوان ه��ای اول تا س��وم را به خ��ود اختصاص 
 می ده��د و اف��راد خب��ره و ورزش��ی به خوبی و درس��تی ای��ن امر صحه 

می گذارند. 
ش��یران با اش��اره به عملکرد اداره کل تربیت بدنی در شش ماهه دوم سال 
جاری گفت: در نمایش��گاه امسال بولتنی از س��وی اداره کل منتشر شد که 
بیانگر فاکتورهای پیشرفت برنامه ها و فعالیت های این اداره در شش ماهه 
دوم س��ال جاری بود و جالب اس��ت بدانید که عملکرد اداره در شش ماهه 
دوم س��ال 88 از ش��اخص باالتری برخوردار بود. وی تصریح کرد: ورزش 
اصفهان این پتانسیل را دارد که در همه مقاطع حرف برای گفتن داشته باشد 
و خود را به عنوان یک استان همیشه مدعی در تمامی رشته ها مطرح نماید. 
وی در پایان به این نکته هم اشاره کرد که مدیران ما در ورزش نباید به بهانه 
برنامه ریزی زمان را به س��ود خود مدیریت کنن��د بلکه باید در تمامی این 
برنامه ریزی ها زمان و صدم ثانیه های رخ داد برنامه های خود را مشخص 

کنند تا در زمان تعیین شده بتوانند پاسخگو باشند و زمان از دست نرود.
گفتگوی تفصیلی زاینده رود با غالم شیران را در شماره های بعدی خواهید 

خواند.....

نيم فصل تمام شد، 
موتور توره تازه روشن شد

سعید لو امروز در اصفهان
افتخارهای  امروز حاصل فعاليت يک نفر نيست

ناظم الشریعه:
این شکست را به فال نیک 

می گیریم
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پیامبر اکرم)ص(:
بال برای ظالم مایه ادب، 
برای مؤمن آزمایش و برای 
پیامبران مایه ترفیع درجه 
و برای اولیا بزرگواری 
است

رض��ا کیانیان ک��ه این روزها ب��ا برپایي نمایش��گاه »قار 
س��وم« میهمان گالري »ماه مهر« است، گفت: حضور من 
در عرصه هنرهاي تجس��مي به معناي این نیس��ت که از 

بازیگري خسته شده ام و سراغ کار دیگري آمده ام. 
به گزارش ایس��نا، این هنرمند تئاتر، سینما و تجسمي که 
عصر 13 آذرماه در نشس��ت خبري نمایشگاه »قار سوم« 
س��خن مي گفت، با بیان این مطلب ادامه داد: عکاس��ي یا 
نوشتن به همان اندازه بازیگري برایم مهم است، هم چنان 
که در س��ینما هم کارهاي مختلف��ي انجام مي دهم و همه 
این کارها را با تمام وجودم به سرانجام مي رسانم. کیانیان 
درباره  انتخاب »کالغ« به عنوان موضوع دومین نمایشگاه 
انفرادي عکس خود توضیح داد: این پرنده را دوست دارم. 
هیچ عکاس��ي را پیدا نمي کنید که از کالغ عکس نگرفته 
باشد، حجم کالغ به لحاظ زیبایي شناسانه در فضا جالب 

است. 
وی با اش��اره به اس��طوره هاي گوناگوني که درباره  کالغ 
وجود دارد، ادامه داد: این اس��طوره ها را دوس��ت دارم، به 
ویژه این که در مورد کالغ، خرس و مار در ملل مختلف، 
اس��طوره هاي بس��یاري وجود دارد و این اس��طوره ها در 
س��رزمین هاي گوناگون مش��ابه یکدیگر هستند. از سوي 
دیگر باورهاي عجیب مردم درباره  کالغ برایم جالب بود، 
بنابراین نمایشگاه من از این باورها و اسطوره هاي مردمي 
مي آید و نامش را گذاشته ام »قار سوم: اتفاق مي افتد«. این 
هنرمند در ادامه تأکید کرد: هدفم از برپایي این نمایشگاه 
شناس��اندن کالغ و عکاس��ي صرف از این پرنده نیست، 

چرا که در دوره معاصر درباره  هر س��وژه، هزاران عکس 
وجود دارد و از این نظر عکاسي خیلي مشکل است، زیرا 
باید عکس هایي بگیري و پیش از آن کس��ي نگرفته باشد 
و این یکي از کارهایي اس��ت که من در ثبت این تصاویر 

انجام داده ام. 
کیانیان توضیح داد: مي خواستم لحظه هایي از کالغ را ثبت 
کنم که به گرافیک خاصي رس��یده باشد و با این عکاسي 
و گرافیک، مفهومي در ذهن مخاطب ش��کل بگیرد که با 

کمک موسیقي و چیدمان آن را کامل مي کنم. 
این بازیگر سینما در پاسخ به پرسشي درباره  تأثیر شهرتش 
 در اس��تقبال مخاطب��ان از نمایش��گاه هاي تجس��مي اش 
گف��ت: ه��ر بازیگري ب��راي به دس��ت آوردن ش��هرت 
زحمت مي کش��د. من 60 سال سن دارم و از دبیرستان در 
گروه هاي حرفه اي تئاتر کار کرده ام. شهرت چیزي نیست 

که از آس��مان با چت��ر روي دوش آدم فرود بیاید. البته به 
ج��ز برخي موردها که براي عده اي ش��هرت دفعي ایجاد 

مي شود، اما شهرت من دفعي نیست. 
براي آن سال هاي س��ال زحمت کشیده ام و صاحب دید 
شده ام و نمي توان سال ها زحمت و تالش مرا زیر سئوال 
برد. رضا کیانیان در بخش دیگري از این نشس��ت درباره  
 مفهوم این نمایش��گاه توضیح داد: ش��رایط کش��ور ما در 
حال گذار است، اما در جهان چیزي عمیق تر وجود دارد 
که همان برهوت جهاني و س��کوت آن اس��ت. مهم این 
است که مخاطب نمایشگاه، مفهومي از آن بگیرد. براي من 
مهم این بود که بازدید کننده با آمدن به نمایشگاه از فضاي 

بیرون جدا ش��ود و در این نمایشگاه حس خودش را پیدا 
کند. او که پیش از این نمایش��گاه »عکس هاي تنهایي« را 
برگزار کرده است، یادآور شد: در نمایشگاه قبلي هم این 
نکت��ه را گفتم که براي من جزئیات مهم اس��ت، چرا که 
کلیات قرن هاس��ت که گفته مي شود. کلیات زماني معني 
پی��دا مي کند که به زندگي روزمره ما یعني همان جزئیات 

ترجمه شود. 
زندگي و تفکر را جزئیات مي س��ازند. من هم با برگزاري 
نمایش��گاه هایم مخاط��ب را ب��ه دیدن دوب��اره  جزئیات 
دعوت مي کنم. کیانیان در پاس��خ به پرسشي درباره  هدف 
نمایش��گاهش توضیح داد: هدف هیچ هنرمندي بیان یک 
مس��أله اجتماعي نیس��ت، زیرا خلق اثر هنري خود یک 
هدف اس��ت. این نگاه مخربي است که خلق اثر هنري را 
در خدمت چیز دیگري بدانیم چرا که هنر، هنر است و در 
خدمت چیز دیگري نیس��ت. او که پیش از این نمایشگاه 
دست ساخته هاي چوبي اش را با نام »دوباره نگاه کن« برپا 
کرده اس��ت، درباره  ثبت رنج هاي بشري در عکس هایش 
گفت: عکاسي مربوط به رنج هاي بشري به حوزه دیگري 
از عکاس��ي مربوط مي ش��ود که حوزه من نیست. حوزه 
من همین نمایش��گاه هایي اس��ت که برپا ک��رده ام، چون 
 من این حوزه ها را مي فهم��م و در این حوزه ها خالقیت 

دارم. 
 رنج هاي بش��ري را در بي نهایت ش��کل مي توان نش��ان 
داد. براي صحبت از رنج هاي بشري الزم نیست عکاسي 
کنی��م.  نویس��نده کتاب های��ي همچ��ون »بازیگ��ري« و 
»ش��عبده بازیگري« هم چنین با اشاره به عالقه مندي اش 
ب��ه حوزه ه��اي گوناگون هنري یادآور ش��د: وقتي کتاب 
مي نویس��م، به معناي این است که نویسنده هستم. وقتي 

عکس مي گیرم به معني این است که عکاسم. 
بنابراین حضور من در این عرصه ها به معناي آن نیس��ت 
که به این عرصه ها گریز زده ام. زماني که از تئاتر به سینما 
رفتم عده اي به من گفتند تو از تئاتر آمده اي. نمي فهمم چرا 
باید مدام عرصه هاي مختلف هنري را با یکدیگر مقایسه 
کنیم. هر پدیده را باید با خودش مقایس��ه کرد. وقتي در 
عرصه تجس��مي کار مي کن��م آن را باید در همین عرصه 

مقایسه کرد نه با بازیگري. 
وی هم چنین با اش��اره به تفاوت هاي نمایشگاه قبلي اش 
با نمایش��گاه حاضر متذکر ش��د: نمایش��گاه »عکس هاي 
تنهای��ي« در حوزه فاین آرت ی��ا هنرهاي زیبا مي گنجید. 
براي برپایي آن نمایشگاه چهار سال روي پوست درختان 
کار کرده بودم که در نهایت بیشتر بر روي پوست درخت 
کاج و اکالیپتوس متمرکز ش��دم و عکس هاي نمایش��گاه 

»عکس هاي تنهایي« حاصل همین تمرکز بود. 
در آن نمایشگاه کشف زیبایي مهم بود. تصاویري را نشان 
مي دادم که بارها دیده اما نگاهش نکرده بودید و از ش��ما 

دعوت مي کردم تا بار دیگر آن تصاویر را نگاه کنید. 
کیانیان ادامه داد: دوست داشتم دومین نمایشگاه انفرادي ام 
در ح��وزه مفهومي باش��د. عالقه مند ب��ودم در کنار این 

عکس ها، ب��ه طور حتم چیدماني قرار بگیرد. براي همین 
منظور با برخي از دوس��تان فکر و مشورت کردم ولي به 
نتیجه نرسیدم تا اینکه آقاي سمیع آذر، فاتک موسوي را به 
من معرفي کرد. کارهایمان را به یکدیگر نشان دادیم و با 
هم احس��اس نزدیکي کردیم. از او خواستم ایده اي براي 
چیدمان نمایشگاه بیاورد. پیش از این به چند حجم، فکر 
کرده بودم اما گفتند عکس ها را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
به همین دلیل آن ها را حذف کردم و بعد فاتک موس��وي 
پیش��نهاد چیدماني با نمک و پر کالغ را مطرح کرد که آن 

را بسیار دوست داشتم. 
در ادامه این نشس��ت فاتک موسوي درباره  همکاري اش 
در برپایي این نمایش��گاه توضیح داد: آقاي کیانیان حس 
گروهي بس��یار خوبي دارد که ای��ن حاصل حضور او در 
تئاتر است و خوشبختانه این روحیه موجب شد نمایشگاه 

نتیجه خوبي داشته باشد. 
موس��وي ک��ه چیدمان ای��ن نمایش��گاه را با اس��تفاده از 
نمک و پر کالغ انجام داده اس��ت، ادام��ه داد: از نمک به 
خاطر نمک بودنش اس��تفاده نک��ردم بلکه آنچه مي بینید 
س��نگ نمک اس��ت و ماندگاري بس��یاري دارد و بعد به 
نظرم رس��ید این س��فیدي ها برهوتي را که ما به دنبال آن 
بودی��م ایجاد مي کرد. در موس��یقي هم آق��اي کیانیان به 
دنبال فضاي خش��ک و برهوت گونه بود. ما براي ایجاد 
ش��وک در بازدید کننده در برخي مکان ها فضاي زیر پاي 
افراد را خالي گذاش��تیم. وي تأکید کرد: در س��اخت این 
 چیدمان برایم مهم بود چیدمان و فضاي کلي کار س��اخته 
ش��ود. قرار نبود هیچ یک از عناصر نمایش��گاه به تنهایي 

دیده شود. 
این بازیگر تئاتر و سینما درباره  نوع افکت عکس هاي این 
نمایش��گاه تصریح ک��رد: روي کالغ ها هیچ افکتي به کار 
نبردم. تنها افکت کامپیوتري، حذف زمینه هاست. همه این 
عکس ها را دم غروب در وقت طالیي گرفته ام. در کل هر 
روز نیم ساعت فرصت عکاسي داشتم، چون این افکت ها 
تنها در همان ن��ور به وجود مي آید. ضمن اینکه باید این 
افکت ها را با س��رعت پایین عکاس��ي کرد. نمي خواستم 
زمینه آس��مان در عکس ها وجود داشته باشد، بلکه خود 
کالغ را مي خواستم. البته حذف زمینه هاي آبي آسمان کار 
مشکلي بود، اما توانس��تیم این کار را انجام دهیم و خود 

کالغ ها را حفظ کنیم تا ضربه اي نخورند. 
در پایان این نشس��ت تران��ه جاللي فراهاني که در بخش 
فتوشاپ به رضا کیانیان کمک کرده است، طی توضیح های 
کوتاهي گفت: عکس ها رنگي بود، ما آن ها را سیاه و سفید 
ک��رده و پس  زمینه ه��ا را حذف کردیم که کار مش��کلي 
بود و بعد با اس��تفاده از یک سري برنامه ها، تونالیته هاي 
خاکستري را حفظ کردیم، اما عکس ها به صورت طبیعي 
چنین بود. تمام این حالت ها و سایه روشن ها در عکس ها 
وجود داشت. به گزارش ایسنا، رضا کیانیان هم چنین این 
روزه��ا با دو عکس در نمایش��گاه »گوش ونگوگ برش 

دوم« در گالري 10 هم حضور دارد.

روزی بود...

به گزارش ایسنا، هیأت داوران یازدهمین 
دوره  جایزه  کتاب س��ال نویس��ندگان و 
منتق��دان مطبوع��ات متش��کل از پیمان 
اس��ماعیلي، یونس تراکم��ه، علي اصغر 
شهسواري،  محمدحس��ن  س��ید آبادي، 
احمد غالمي، حسن محمودي و مهدي 
یزداني  خرم، نامزد هاي بهترین مجموعه  
داستان و رمان چاپ شده در سال 88 را 

اعالم کردند. 
بر اساس نظر هیأت داوران، کتاب هاي 
»برو ولگردي کن رفیق« نوش��ته  مهدي 
ربي، »بهار 63« اثر مجتبي پورمحس��ن، 
»پرتره ي مرد ناتمام« نوش��ته  امیرحسین 
اثر پیمان هوشمندزاده،  یزدانبد، »شاخ« 
»کتاب آذر« نوشته  علي خدایي، »کتاب 
بي نام اعتراف��ات« اثر داوود غفارزادگان 
سي وس��وم«  خیاب��ان  »یوس��ف آباد،  و 
عن��وان  ب��ه  دادخ��واه،  س��ینا  نوش��ته  
 نامزده��اي نهای��ي ای��ن دوره انتخاب 

شده اند. 
بر اس��اس این گزارش، در این دوره از 
جایزه  نویسندگان و منتقدان مطبوعات 
عن��وان  ب��ه  محمدعل��ي«  »محم��د  از 
داستان نویس برجسته  نسل سوم تجلیل 
خواهد شد. به گفته  احمد غالمي )دبیر 
جایزه  کتاب سال منتقدان و نویسندگان 
مطبوع��ات(، در ای��ن دوره ع��الوه بر 
اه��داي جایزه  به کتاب ه��اي برگزیده، 
بخش های��ي ب��راي تجلی��ل از برخ��ي 

چهره هاي ادبي و ناشران در نظر گرفته 
شده است. او هم چنین گفت: با توجه 
به وضعیت سخت  شدن نویسندگي در 
ای��ران، جایزه های ادبي بی��ش از پیش 
مي تواند به پویایي ادبیات داس��تاني در 

این فضا کمک کند. 
یازدهمی��ن دوره  جای��زه  کتاب س��ال 
منتق��دان و نویس��ندگان مطبوع��ات از 
اواسط سال جاري فعالیتش را آغاز کرد 
و امیدوار اس��ت طي چن��د هفته  آینده، 
برگزیدگانش را معرفي و طي مراسمي 
جوایز و تندیس ها را به آن ها اهدا کند. 
در این دوره از رقابت جایزه  کتاب سال 
نویس��ندگان و منتق��دان مطبوعات، به 
 دلیل حضور محمدحس��ن شهسواري و 
حس��ن محم��ودي در هی��أت داوران، 
»از  و  ممک��ن«  »ش��ب  کتاب ه��اي 
دو  ای��ن  مي ترس��م«  چهارده س��الگي 
نویس��نده از جریان داوري  کنار گذاشته 

شد.

با اعالم تجلیل از محمد محمدعلي، 
نامزدهاي جایزه  

نویسندگان و منتقدان مطبوعات معرفي شدند

ياد ياران ياد باد

رضا كیانیان: 

از بازیگری خسته  نشده ام

از نمک به خاطر نمک 
بودنش استفاده نکردم 
بلکه آنچه مي بینید 
سنگ نمک است و 
ماندگاري بسیاري دارد 
و بعد به نظرم رسید 
این سفیدي ها برهوتي 
را که ما به دنبال آن 
بودیم ایجاد مي کرد. 

از طريق برگزاری  را  فیزيوتراپی خود  امور بخش  انجام  نظر دارد  استان اصفهان در  احمر  جمعیت هالل 
مناقصه عمومی و با شرايط مندرج در برگ شرايط از تاريخ 89/10/1 به مدت يكسال تمام به شركت 
مرتبط  های  رسته  ساير  متخصص  فیزيكی،  طب  متخصص  توانبخشی،  و  درمانی  بهداشتی  خدماتی  های 
پزشكی و كارشناسان فیزيوتراپی واگذار نمايد. متقاضیان می توانند ضمن بازديد از محل حداكثر تا تاريخ 
89/9/18 جهت دريافت اسناد مناقصه به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان واقع در بلوار آئینه خانه 

مراجعه نمايند. 
ضمنًا تحويل يک برگ فیش بانكی به مبلغ 100/000 ريال واريزی به حساب جام شماره 12244112/91 

بانک ملت كلیه شعب به نام جمعیت هالل احمر به منظور شركت در مناقصه الزامی می باشد.
مهلت تحويل مدارک به دبیرخانه: حداكثر تا تاريخ 89/9/21
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه
)شماره 89-11(

جمعیت هالل احمر استان اصفهان

روزنامه زاینده رود
سال روز انتشار روزنامه زاينده رود كه افتخار اصفهان 

و شايسته مردماني متدين، متمدن و دانش مدار است را 
تبريک عرض مي نمايیم.

رضا خلیلي 
مدير روابط عمومي اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

به اطالع عموم می رساند:
مزايده شماره 89/3 شركت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

مبنی بر فروش بخشی از امالک مازاد خود مندرج در صفحه 4 
روزنامه سیاست روز مورخ 89/8/24 ملغی اعالم می گردد.

اطالعیه

شركت مخابرات استان چهار محال و بختیاری

مؤسسه ی فرهنگ پژوهان دانش با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
دوره های آموزش کوتاه مدت مقدماتی و تکمیلي رشته ی روزنامه نگاری را با مجوز رسمی از 

دفتر مطالعات و ب�رنامه ریزی رسانه ها و تسهیالت ویژه ب�راي اعضاي هیأت تحریریه هاي مطبوعات 
برگزار می نماید. 

این دوره ها در دو نیمسال تحصیلي ارائه مي گردد. شرایط مربوط به برگزاري دوره مقدماتي در ادامه آمده و 
موارد مربوط به دوره تکمیلي متعاقباً در آگهي بعدي اعالم خواهد شد.

 شروع ثبت نام دوره مقدماتي از تاریخ 89/8/1 حداکثر تا تاریخ 89/9/7 با مراجعه ی حضوری به محل 
مؤسسه، می باشد.

 شروع دوره از 89/9/11  بمدت یک ماه خواهد بود. امتحان جامع در تاریخ 89/12/6 برگزار می گردد.
 اولویت ثبت نام با شاغلین در رسانه ها است

مدارک الزم جهت ثبت نام
1. فتوکپی کارت ملی

2. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم(
3. فتوکپی سوابق کاری مرتبط با رشته ی مورد نظر )روزنامه نگاري(

4. معرفی نامه از سازمان یا رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در صورت شاغل بودن در موسسات مطبوعاتي، 
روابط عمومي ها، مراکز خبري ، تبلیغاتي، چاپ و نشر

5. دو قطعه عکس
6. تکمیل فرم ثبت نام 

7. پرداخت مبلغ هزار تومان برای هر ساعت درسی )جمعاً مبلغ 96 هزار تومان به حساب 62354 بانک 
تجارت شعبه جلفاي اصفهان به نام موسسه فرهنگ پژوهان دانش(.

الزم به ذکر است ثبت نام قطعی منوط به شرکت و پذیرش در جلسه ی مصاحبه می باشد.
فراگیران پس از پایان موفقیت آمیز دوره، گواهی مورد تأیید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت می 

کنند.
 در صورت شاغل بودن در رسانه و تأیید آن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي، مبلغ 20 درصد 

تخفیف ارائه می شود. 

ساعتتعداد واحددروس ترم دومساعتتعداد واحددروس ترم اول

اخالق و حقوق حرفه ای 18مبانی و مفاهیم روزنامه نگاری
0/54مطبوعات

1/512عکاسی خبری 18خبرنویسی برای مطبوعات 

مقدمات گرافیک و 1/512روش های مصاحبه 
18صفحه آرایی در مطبوعات 

0/54روانشناسی ارتباطات18اصول گزارش نویسی 

216روزنامه نگاری عملی 18شیوه ی نگارش فارسی در مطبوعات

18مبانی کامپیوتر و نرم افزارهای رسانه ای

 جهت دریافت اطالعات تکمیلی به این آدرس مراجعه نمایید :
خیابان شیخ صدوق جنوبی )برج(، کوچه 14، پالک 70    
تلفن : 6682086  0311
www.farhangpazhuhan.com

جمعيت هالل احمر
استان اصفهان


